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2 Charakteristika ŠVP
Název školy Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Adresa Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Školní vzdělávací program pro základní vzděláváníNázev ŠVP

30.6.2020Platnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

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

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDÉLÁVÁNÍ

1/ Zaměření školy

Škola je zaměřena na:

· práce s výpočetní a komunikační technikou

· sportovní výchovu

· nabídku 9 volitelných předmětů

výuku cizích jazyků - od 7. roč. povinný 2. cizí jazyk, anglický jazyk od 2. třídy

· inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení

. spolupráce na projektech na mezinárodní i domácí úrovni /ekologický projekt Tereza, Globe,roční projekty na

dané téma – např. Holocaust, krátkodobé projekty na aktuální téma – např. Den Země, Den bez aut/

- chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně

encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi;

- zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými

vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu;

- pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků /2. cizí jazyk povinně zařazen již od 7.

ročníku, anglický jazyk od 2. třídy/

- vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní

techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání;

- preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu;

- vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu;

- chceme stejnou péči věnovat všem žákům;

- chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký

význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním

a vlastnostmi);

- nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako

je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.;

- provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy

s ostatními dětmi;

- chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich

přechod na jiné školy. Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci,

projektové vyučování apod. Rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde

rovněž mají možnost se žáci prezentovat a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání.

Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky

2/ STRATEGIE K UTVÁŘENÍ A ROZVÍJENÍ 6 KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ, KTERÉ JSOU VE VÝUCE

SPOLEČNÉ VŠEM PEDAGOGŮM:

Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových

kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci

v každodenním praktickém životě.
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KOMPETENCE K UČENÍ

Učitelé umožňují žákům osvojit si strategii učení a motivovují je pro celoživotní učení.

Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme

k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům, maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch..

Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost. Žáci se

zúčastňují různých soutěží a olympiád. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro

samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly. Vedeme žáky k sebehodnocení,

přistupujeme k žákům jako k jedinečným osobnostem.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Učitelé podněcují žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných

oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (Kalibro, Scio, matematický Klokan ap.).

Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně

zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních

a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni

úměrně věku k používání internetu. Na škole v přírodě a projektových dnech používáme k logickému řešení

problémů miniprojekty. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. Děti vedeme

k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

Učitelé vedou žáky k všestranné a účinné komunikaci

Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme

žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných.

Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování.

Podporujeme komunikaci s jinými školami .

Žáci 9. ročníků připravují každoročně na závěr školního roku Akademii, ve kterých prezentují svá vystoupení

i žáci jiných tříd a školní sbor. Žáci školní družiny připravují pravidelně vystoupení pro rodiče a spolužáky z 1.

stupně.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

Učitelé rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých

Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Sociální

kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při Tv, na školách v přírodě apod.). Usilujeme, aby

žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel

chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje

dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce.

KOMPETENCE OBČANSKÉ

Učitelé připravují žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti

Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na pravidla chování

vytvořená ve třídách. Ve škole jsou respektovány individuální rozdíly /integrovaní žáci, národnostní, kulturní

odlišnosti/. Je kladen důraz na enviromentální výchovu, ekologicky myslící jedinec /projekty v rámci programu

Tereza, Den Země/. Žáky vedeme k třídění odpadu.

KOMPETENCE PRACOVNÍ

Učitelé pomáhají žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti

a dovednosti při profesní orientaci

Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení

a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Výuku doplňujeme o praC
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4. Realizace průřezových témat během základního vzdělávání

6 průřezových témat je zastoupeno ve školní práci na 1. i na 2. stupni.

1. Osobnostní a sociální výchova

2. Výchova demokratického občana

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

4. Multikulturní výchova

5. Environmentální výchova

6. Mediální výchova

Vysvětlivky

Př/INT = daný tématický okruh je součástí přírodopisu, a to formou integrace

Formy:

INT – integrace tématického okruhu průřezového tématu

SP – samostatný předmět

p - projekt
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2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy

2.2 Začlenění průřezových témat

Integrace do výuky

Matematika
6. ročník Rozšířené opakování

Úhel a jeho velikost

Informační a komunikační technologie
Základy práce s počítačem

Člověk a jeho svět
1. ročník Prvouka

Výchova ke zdraví
8. ročník Rodinná výchova
9. ročník Rodinná výchova

Tělesná výchova
4. ročník Gymnastika

Kondiční a rytmická gymnastika

Rozvoj schopností poznávání

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průpravné úpoly
Pohybové hry
Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Bruslení

5. ročník Atletika
Průpravné úpoly
Gymnastika
Kondiční a rytmická gymnastika
Pohybové hry
Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Bruslení

Člověk a svět práce
1. ročník   Práce s drobným materiálem
6. ročník Práce s technickými materiály
7. ročník Příprava pokrmů
8. ročník Svět práce

Ekonomika domácnosti

Pokryto předmětem

Tělesná výchova

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Etická výchova

Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Přírodopis

Integrace do výuky

Výchova k občanství
8. ročník Člověk jako jedinec

Výchova ke zdraví
Rodinná výchova

9. ročník Rodinná výchova

Tělesná výchova
4. ročník Gymnastika

Kondiční a rytmická gymnastika
Průpravné úpoly
Pohybové hry
Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Bruslení

5. ročník Atletika
Průpravné úpoly
Gymnastika
Kondiční a rytmická gymnastika
Pohybové hry
Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Bruslení

6. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveň pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

7. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveň pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

8. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveˇn pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

9. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveˇn pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

Člověk a svět práce
1. ročník Modelování

Práce montážní a demontážní
6. ročník Práce s technickými materiály
8. ročník Svět práce

Pokryto předmětem

Tělesná výchova

Matematika

Hudební výchova

Etická výchova

Sebepoznání a sebepojetí
Integrace do výuky

Výchova ke zdraví
7. ročník Rodinná výchova

Tělesná výchova
3. ročník Základy pohybových her
4. ročník Gymnastika

Průpravné úpoly
Pohybové hry
Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Bruslení

5. ročník Atletika
Průpravné úpoly
Gymnastika
Kondiční a rytmická gymnastika
Pohybové hry
Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Bruslení

6. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveň pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

7. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveň pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

8. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveˇn pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

9. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveˇn pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

Člověk a svět práce
7. ročník Příprava pokrmů
8. ročník Svět práce

Ekonomika domácnosti

Pokryto předmětem

Tělesná výchova

Hudební výchova

Seberegulace a sebeorganizace

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník Komunikační a slohová výchova

Informační a komunikační technologie
6. ročník Zpracování a využití informací

Výchova ke zdraví
8. ročník Rodinná výchova

Psychohygiena
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Tělesná výchova
4. ročník Gymnastika

Průpravné úpoly
Pohybové hry
Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Bruslení
Hygiena a bezpečnost

5. ročník Atletika
Průpravné úpoly
Gymnastika
Kondiční a rytmická gymnastika
Pohybové hry
Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Bruslení
Hygiena a bezpečnost

Člověk a svět práce
8. ročník Svět práce

Pokryto předmětem

Tělesná výchova

Matematika

Etická výchova

Integrace do výuky

Matematika
6. ročník Rozšířené opakování

Trojúhelník

Informační a komunikační technologie
Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využití informací

Hudební výchova
Instrumentální činnosti
Hudební pohybové činnosti

7. ročník Instrumentální činnosti
Hudební pohybové činnosti

8. ročník Instrumentální činnosti
Hudební pohybové činnosti
Poslechové činnosti

9. ročník Instrumentální činnosti
Hudební pohybové činnosti

Výtvarná výchova
7. ročník Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnosti

Výchova ke zdraví
8. ročník Rodinná výchova

Tělesná výchova
4. ročník Gymnastika

Pohybové hry
Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Bruslení

Kreativita

5. ročník Atletika
Gymnastika
Kondiční a rytmická gymnastika
Pohybové hry
Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Bruslení

6. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveň pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

7. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveň pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

8. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveˇn pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

9. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveˇn pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

Člověk a svět práce
1. ročník   Práce s drobným materiálem

Práce s papírem
Modelování
Práce montážní a demontážní
Příprava pokrmu

2. ročník Práce s papírem a kartonem
Práce s modelovací hmotou
Práce s drobným materiálem
Práce montážní a demontážní
Práce s textilem
Lidové zvyky, tradice a řemesla

3. ročník Práce s papírem a kartonem
Práce s modelovací hmotou
Práce s drobným materiálem
Práce montážní a demontážní
Práce s textilem

5. ročník Práce s papírem a kartonem
8. ročník Svět práce

Pokryto předmětem

Tělesná výchova

Sborový zpěv

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
5. ročník Literární výchova

Matematika
6. ročník Desetinná čísla, finanční gramotnost

Výchova ke zdraví
8. ročník Rodinná výchova

Poznávání lidí
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Tělesná výchova
4. ročník Gymnastika

Pohybové hry
Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Bruslení

5. ročník Atletika
Průpravné úpoly
Gymnastika
Kondiční a rytmická gymnastika
Pohybové hry
Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Bruslení

6. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveň pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

7. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveň pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

8. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveˇn pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

9. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveˇn pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

Člověk a svět práce
8. ročník Svět práce

Pokryto předmětem

Tělesná výchova

Matematika

Hudební výchova

Ruský jazyk

Etická výchova

Přírodopis

Etická výchova

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník Komunikační a slohová výchova

Matematika
8. ročník Základy statistiky

Výchova ke zdraví
Rodinná výchova

Mezilidské vztahy

9. ročník Rodinná výchova

Tělesná výchova
4. ročník Gymnastika

Průpravné úpoly
Pohybové hry
Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Bruslení

5. ročník Atletika
Průpravné úpoly
Gymnastika
Kondiční a rytmická gymnastika
Pohybové hry
Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Bruslení

6. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveň pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

7. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveň pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

8. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveˇn pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

9. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveˇn pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

Člověk a svět práce
8. ročník Svět práce

Pokryto předmětem

Tělesná výchova

Hudební výchova

Sborový zpěv

Ruský jazyk

Etická výchova

Pokrytí v projektu

Nový projekt

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
3. ročník Komunikační a slohová výchova
6. ročník Literární výchova

Komunikace
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Informační a komunikační technologie
Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využití informací
Základy práce s počítačem

Výchova ke zdraví
7. ročník Rodinná výchova
8. ročník Rodinná výchova
9. ročník Rodinná výchova

Tělesná výchova
4. ročník Gymnastika

Průpravné úpoly
Pohybové hry
Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Bruslení

5. ročník Atletika
Gymnastika
Kondiční a rytmická gymnastika
Pohybové hry
Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Bruslení

6. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveň pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

7. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveň pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

8. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveˇn pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

9. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveˇn pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

Člověk a svět práce
2. ročník Práce montážní a demontážní
7. ročník Příprava pokrmů
8. ročník Svět práce

Ekonomika domácnosti

Hravá angičtina pro 2.ročník
2. ročník základní tematické okruhy v angličtině

Pokryto předmětem

Tělesná výchova

Matematika

Sborový zpěv

Ruský jazyk

Výtvarná výchova

Etická výchova

Přírodopis

Integrace do výuky

Matematika
6. ročník Rozšířené opakování

Informační a komunikační technologie
Zpracování a využití informací
Základy práce s počítačem

Tělesná výchova
2. ročník Pohybové hry
4. ročník Pohybové hry

Turistika a pobyt v přírodě
Bruslení

5. ročník Atletika
Gymnastika
Kondiční a rytmická gymnastika
Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Bruslení

Člověk a svět práce
6. ročník Práce s technickými materiály
8. ročník Svět práce

Pokryto předmětem

Tělesná výchova

Matematika

Hudební výchova

Ruský jazyk

Etická výchova

Přírodopis

Kooperace a kompetice

Integrace do výuky

Matematika
6. ročník Dělitelnost
7. ročník Zlomky
8. ročník Základy statistiky

Informační a komunikační technologie
6. ročník Základy práce s počítačem

Výchova ke zdraví
7. ročník Rodinná výchova
8. ročník Rodinná výchova
9. ročník Rodinná výchova

Tělesná výchova
4. ročník Gymnastika

Průpravné úpoly
Pohybové hry
Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Bruslení

5. ročník Atletika
Průpravné úpoly
Gymnastika

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Kondiční a rytmická gymnastika
Pohybové hry
Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Bruslení

6. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveň pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

7. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveň pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

8. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveˇn pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

9. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveˇn pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

Člověk a svět práce
1. ročník   Práce s drobným materiálem

Práce montážní a demontážní
4. ročník Práce s různými zvolenými materiály
6. ročník Práce s technickými materiály
7. ročník Příprava pokrmů
8. ročník Svět práce

Ekonomika domácnosti

Pokryto předmětem

Tělesná výchova

Matematika

Hudební výchova

Etická výchova

Přírodopis

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
2. ročník Literární výchova

Informační a komunikační technologie
6. ročník Zpracování a využití informací

Výchova k občanství
9. ročník Člověk jako jedinec

Tělesná výchova
4. ročník Průpravné úpoly

Pohybové hry
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Bruslení

5. ročník Atletika

Hodnoty, postoje, praktická etika

Gymnastika
Kondiční a rytmická gymnastika
Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Bruslení

Člověk a svět práce
8. ročník Svět práce

Pokryto předmětem

Tělesná výchova

Matematika

Hudební výchova

Etická výchova

Integrace do výuky

Člověk a jeho svět
4. ročník Vlastivěda

Výchova k občanství
7. ročník Stát a právo

Tělesná výchova
5. ročník Atletika

Člověk a svět práce
6. ročník Práce s technickými materiály
7. ročník Příprava pokrmů
8. ročník Svět práce

Ekonomika domácnosti

Pokryto předmětem

Výtvarná výchova

Občanská společnost a škola

Integrace do výuky

Matematika
9. ročník Finanční gramotnost

Člověk a jeho svět
5. ročník Vlastivěda

Dějepis
8. ročník Modernizace společnosti
9. ročník Moderní doba

Tělesná výchova
5. ročník Atletika

Člověk a svět práce
8. ročník Svět práce

Pokryto předmětem

Etická výchova

Občan, občanská společnost a stát

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Integrace do výuky

Člověk a jeho svět
3. ročník Prvouka

Výchova k občanství
9. ročník Stát a právo

Tělesná výchova
5. ročník Atletika

Pokryto předmětem

Etická výchova

Formy participace občanů v politickém
životě

Integrace do výuky

Člověk a jeho svět
5. ročník Vlastivěda

Výchova k občanství
9. ročník Stát a právo

Tělesná výchova
5. ročník Atletika

Pokryto předmětem

Etická výchova

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
5. ročník Komunikační a slohová výchova
8. ročník Komunikační a slohová výchova

Fyzika
9. ročník Vesmír

Výtvarná výchova
6. ročník Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnosti

Tělesná výchova
5. ročník Atletika

Člověk a svět práce
3. ročník Práce s textilem

Lidové zvyky,tradice a řemesla
8. ročník Svět práce

Pokryto předmětem

Výtvarná výchova

Evropa a svět nás zajímá

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Integrace do výuky

Matematika
6. ročník Osová souměrnost

Člověk a jeho svět
5. ročník Vlastivěda

Hudební výchova
7. ročník Poslechové činnosti

Tělesná výchova
4. ročník Pohybové hry

Turistika a pobyt v přírodě
5. ročník Atletika

Gymnastika
6. ročník Činnosti ovlivňující zdraví

Činnosti ovlivňující uroveň pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

7. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveň pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

8. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveˇn pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

9. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveˇn pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

Člověk a svět práce
3. ročník Lidové zvyky,tradice a řemesla

Pokryto předmětem

Zeměpis

Etická výchova

Objevujeme Evropu a svět

Integrace do výuky

Fyzika
6. ročník Elektromagnetické  děje
9. ročník Vesmír

Hudební výchova
6. ročník Poslechové činnosti
7. ročník Poslechové činnosti
8. ročník Poslechové činnosti

Výtvarná výchova
2. ročník 2. Výtvarné osvojování skutečnosti
9. ročník Výtvarné umění a životní prostředí

Tělesná výchova
4. ročník Turistika a pobyt v přírodě
5. ročník Atletika

Člověk a svět práce
3. ročník Lidové zvyky,tradice a řemesla

Jsme Evropané
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

8. ročník Svět práce

Pokryto předmětem

Hudební výchova

Ruský jazyk

Integrace do výuky

Cizí jazyk - angličtina
3. ročník - tematické okruhy a slovní zásoba

Hudební výchova
7. ročník Poslechové činnosti
9. ročník Poslechové činnosti

Tělesná výchova
5. ročník Atletika

Turistika a pobyt v přírodě
Bruslení

Člověk a svět práce
1. ročník Příprava pokrmu
2. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla

Stolování
3. ročník Práce s textilem

Lidové zvyky,tradice a řemesla
7. ročník Příprava pokrmů

Pokryto předmětem

Tělesná výchova

Zeměpis

Etická výchova

Přírodopis

Kulturní diference

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
1. ročník Předslabikářové období

Matematika
7. ročník Procenta, finanční gramotnost

Výchova k občanství
8. ročník Člověk ve společnosti

Výchova ke zdraví
Rodinná výchova

9. ročník Rodinná výchova

Tělesná výchova
4. ročník Gymnastika

Pohybové hry

Lidské vztahy

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Turistika a pobyt v přírodě
5. ročník Atletika

Průpravné úpoly
Turistika a pobyt v přírodě
Bruslení

Člověk a svět práce
1. ročník Práce s papírem
2. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla

Stolování
3. ročník Lidové zvyky,tradice a řemesla
6. ročník Práce s technickými materiály
8. ročník Svět práce

Pokryto předmětem

Tělesná výchova

Ruský jazyk

Výtvarná výchova

Etická výchova

Přírodopis

Etická výchova

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
3. ročník Literární výchova

Výchova ke zdraví
9. ročník Rodinná výchova

Tělesná výchova
4. ročník Pohybové hry

Turistika a pobyt v přírodě
5. ročník Atletika

Turistika a pobyt v přírodě
Bruslení

Člověk a svět práce
2. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla
3. ročník Práce s textilem

Lidové zvyky,tradice a řemesla

Pokryto předmětem

Tělesná výchova

Ruský jazyk

Etická výchova

Přírodopis

Etická výchova

Etnický původ

Integrace do výuky

Cizí jazyk - angličtina
3. ročník - tematické okruhy a slovní zásoba
6. ročník pravidla komunikace v běžných každodenních

situacích
Informační a komunikační technologie

Zpracování a využití informací

Multikulturalita

 13
Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

SMILE verze 3.0.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání
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Charakteristika ŠVP

Hudební výchova
7. ročník Poslechové činnosti

Tělesná výchova
5. ročník Atletika

Turistika a pobyt v přírodě

Člověk a svět práce
2. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla
3. ročník Lidové zvyky,tradice a řemesla

Pokryto předmětem

Tělesná výchova

Etická výchova

Přírodopis

Integrace do výuky

Dějepis
9. ročník Moderní doba

Tělesná výchova
2. ročník Turistika a pobyt v přírodě
4. ročník Turistika a pobyt v přírodě
5. ročník Atletika

Turistika a pobyt v přírodě

Člověk a svět práce
3. ročník Lidové zvyky,tradice a řemesla

Pokryto předmětem

Tělesná výchova

Etická výchova

Princip sociálního smíru a solidarity

Integrace do výuky

Člověk a jeho svět
3. ročník Prvouka

Fyzika
9. ročník Vesmír

Přírodopis
7. ročník Biologie živočichů - obratlovci

Tělesná výchova
4. ročník Turistika a pobyt v přírodě

Plavání
Bruslení

5. ročník Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Bruslení

Člověk a svět práce
1. ročník Pěstitelské práce

Ekosystémy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

2. ročník Pěstitelské práce
3. ročník Pěstitelské práce

Pokryto předmětem

Tělesná výchova

Přírodopis

Integrace do výuky

Člověk a jeho svět
2. ročník Prvouka

Fyzika
6. ročník Elektromagnetické  děje

Tělesná výchova
4. ročník Plavání

Bruslení
5. ročník Atletika

Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Bruslení

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

Pokryto předmětem

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Etická výchova

Přírodopis

Základní podmínky života

Integrace do výuky

Člověk a jeho svět
4. ročník Přírodověda

Fyzika
9. ročník Vesmír

Tělesná výchova
4. ročník Plavání

Bruslení
5. ročník Atletika

Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Bruslení

Člověk a svět práce
1. ročník Pěstitelské práce
2. ročník Pěstitelské práce
3. ročník Pěstitelské práce
6. ročník Práce s technickými materiály
8. ročník Ekonomika domácnosti

Pokryto předmětem

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod
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2.2 Začlenění průřezových témat
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Chemie

Etická výchova

Integrace do výuky

Fyzika
9. ročník Vesmír

Přírodopis
8. ročník Biologie člověka

Výchova ke zdraví
7. ročník Rodinná výchova
9. ročník Rodinná výchova

Tělesná výchova
4. ročník Turistika a pobyt v přírodě

Plavání
Bruslení

5. ročník Atletika
Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Bruslení

6. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveň pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

7. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveň pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

8. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveˇn pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

9. ročník Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveˇn pobybových
dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Zdravotní tělesná výchova

Člověk a svět práce
1. ročník Práce s papírem

Pěstitelské práce
2. ročník Práce s drobným materiálem

Stolování
Pěstitelské práce

3. ročník Práce montážní a demontážní
Pěstitelské práce

4. ročník Práce s různými zvolenými materiály
6. ročník Práce s technickými materiály
7. ročník Příprava pokrmů
8. ročník Svět práce

Ekonomika domácnosti

Pokryto předmětem

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Přírodopis

Etická výchova

Vztah člověka k prostředí
Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
5. ročník Komunikační a slohová výchova

Informační a komunikační technologie
6. ročník Vyhledávání informací a komunikace

Zpracování a využití informací

Výchova k občanství
8. ročník Mezinárodní vztahy , globální svět

Člověk a svět práce
7. ročník Příprava pokrmů
8. ročník Svět práce

Ekonomika domácnosti

Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník Komunikační a slohová výchova

Informační a komunikační technologie
6. ročník Zpracování a využití informací

Člověk a svět práce
8. ročník Svět práce

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
5. ročník Komunikační a slohová výchova

Informační a komunikační technologie
6. ročník Zpracování a využití informací

Základy práce s počítačem

Stavba mediálních sdělení

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník Komunikační a slohová výchova

Informační a komunikační technologie
6. ročník Vyhledávání informací a komunikace

Zpracování a využití informací
Základy práce s počítačem

Výchova k občanství
8. ročník Člověk ve společnosti

Hudební výchova
7. ročník Poslechové činnosti
9. ročník Poslechové činnosti

Vnímání autora mediálních sdělení

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
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Integrace do výuky

Informační a komunikační technologie
5. ročník Základy práce s počítačem
6. ročník Zpracování a využití informací

Základy práce s počítačem

Člověk a svět práce
7. ročník Příprava pokrmů
8. ročník Ekonomika domácnosti

Pokryto předmětem

Výtvarná výchova

Fungování a vliv médií ve společnosti

Integrace do výuky

Informační a komunikační technologie
6. ročník Zpracování a využití informací

Výtvarná výchova
5. ročník Výtvarná kultura

Člověk a svět práce
6. ročník Práce s technickými materiály
7. ročník Psaní všemi deseti

Pokryto předmětem

Výtvarná výchova

Tvorba mediálního sdělení

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
5. ročník Komunikační a slohová výchova

Informační a komunikační technologie
6. ročník Vyhledávání informací a komunikace

Zpracování a využití informací

Výchova ke zdraví
7. ročník Rodinná výchova

Příprava pokrmů
8. ročník Rodinná výchova
9. ročník Rodinná výchova

Tělesná výchova
4. ročník Gymnastika

Kondiční a rytmická gymnastika
Průpravné úpoly
Pohybové hry
Základy pohybových her
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Bruslení
Hygiena a bezpečnost

5. ročník Gymnastika
Kondiční a rytmická gymnastika
Pohybové hry
Základy pohybových her
Plavání
Bruslení
Hygiena a bezpečnost

Práce v realizačním týmu

Člověk a svět práce
2. ročník Práce montážní a demontážní

Práce s textilem
3. ročník Práce montážní a demontážní
7. ročník Příprava pokrmů
8. ročník Svět práce

Ekonomika domácnosti

Pokryto předmětem

Výtvarná výchova

Etická výchova

Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod
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3 Charakteristika školy
Název školy Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Adresa Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Školní vzdělávací program pro základní vzděláváníNázev ŠVP

30.6.2020Platnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

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

Historie školy

Škola byla založena 11. září 1892 v Komenského ( tehdy Dlouhé ) ulici. Nová škola nahradila svou dřevěnou

předchůdkyni z novoměstského rynku, která stávala mezi dnešním spolkovým domem a kostelem. Stavbě nové

školní budovy předcházela složitá jednání, hlavním problémem byl nedostatek peněz, ale po zavedení osmileté

školní docházky v r. 1869 se každým rokem zvyšoval počet žáků školou povinných a v r. 1890 se tísnilo

v šestitřídní škole na náměstí 362 žáků. Obec musela situaci řešit.

Dne 26.7. 1891 byl slavnostně položen základní kámen. V té době se většinou hovořilo o stavbě obecné školy,

ale zmínky byly i o škole měšťanské. Školní rada v Praze pak povolila dne 4.6. 1892 měšťanskou školu

chlapeckou, dne 11. září byla slavnostně nová škola otevřena. Prázdniny tehdy trvaly od poloviny července do

poloviny září. Vyučování začalo 16.září. V tento den přivítala nová školní budova celkem 399 žáků. Město mělo

tehdy 2638 obyvatel.

Město usilovalo i o zřízení měšťanské školy dívčí. Děvčata ve věku 6. - 8.roč. se totiž hromadila v 5. třídě.

Zemská školní rada ji povolila 3.11. 1903. Měšťanskou školu navštěvovali žáci ze širokého okolí, dokonce do ní

denně docházely děti až z Nového Hrádku.

Žáků rychle přibývalo a již při 10. výročí bylo zřejmé, že nová budova nestačí - učilo se např. i v zámku. Bylo

rozhodnuto o stavbě měšťanské školy dívčí. Ta vyrostla během dvou let v těsném sousedství stávající budovy

a oba objekty byly v prvním patře propojeny.

V roce 1926 byla otevřena jako cvičné zařízení pro dívky školní kuchyně a část sklepa byla upravena pro

dílenské vyučování chlapců.

Školní budova byla často vytížena až na doraz, neboť ji v průběhu let využívaly i některé střední školy, např. v ní

měla sídlo živnostenská škola, lidová škola hospodářská, byla zde i pobočka náchodského reálného gymnázia

a další.

Za nacistické okupace se měšťanská škola stala školou výběrovou, postupovali do ní jen žáci s lepším

prospěchem. Léta po osvobození byla poznamenána mnoha reformami, několikrát se měnila i délka školní

docházky a pojmenování školy ( ZDŠ, ZŠ ).

V roce 1954 bylo rozhodnuto o přístavbě nad tělocvičnou a zastavění obou proluk, čímž vzniká dalších pět

učeben. V následujícím školním roce byly za chodu školy prováděny další rozsáhlé stavební úpravy.

V roce 1961 byla na školní zahradě vystavěna jednopatrová budova, která slouží polytechnickým dílnám a školní

družině. Další přístavbou, jež byla dokončena v roce 1966, byly získány tři učebny.

Před dostavěním nové školy na sídliští Malecí navštěvovalo ve školním roce 1983-84 zdejší školu 947 žáků,

vyučovalo se ve 29 třídách a bylo zde 7 oddělení školní družiny. O dva roky později klesl počet žáků na 751.

A jak vypadá škola dnes? V současné době je ředitelem školy Mgr. Vladimír Milt, jeho zástupkyní je Mgr. Irena

Kupková. Školu navštěvuje více než 300 žáků, má 4 oddělení školní družiny a pro starší žáky školní klub.

Pracuje zde 27 pedagogických pracovníků a 6 správních zaměstnanců. Přestože naše škola existuje téměř 125 let,

probíhají zde mnohé stavební úpravy a rekonstrukce učeben, aby vyhovovala současným požadavkům.

Velikost a úplnost školy

Základní škola Komenského 15 je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Na prvním i druhém stupni (1. až 9.

ročník) je zpravidla po dvou paralelních třídách. Budovy a prostory školy jsou stavěny pro 550 žáků,

v současnosti se počet žáků pohybuje v rozmezí 300-400 žáků, z toho přibližně 7 - 10 % tvoří skupina žáků

integrovaných se speciálními potřebami.

Škola se potýká s problémem nedostatku prostoru - malá tělocvična, chybí šatny TV, sprchy a umývárny,
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odborné učebny, kabinety, odpočinkové prostory. Prostorové vybavení vyhovovalo v minulosti, současným

trendům a kriteriím však nevyhovuje. Z tohoto důvodu se škola snaží ve spolupráci s MěÚ tuto situaci řešit,

v současné době je v jednání výstavba nové tělocvičny a další rekonstrukce školy.

Škola je spádovou školou pro okolní neúplné školy.V blízkosti školy jsou autobusové zastávky, více než 1/4 žáků

dojíždí z okolních obcí. Škola je umístěna v centrální části města ( v sousedství je městský úřad, Policie ČR,

historické jádro města, informační

centrum).

Vybavení školy

Materiální

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový

SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna. Literatura,

učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Na odborné učebny navazují

kabinety a bohaté sbírky učebních pomůcek.

Prostorové

Areál školy je možné rozdělit na tyto části – hlavní budovu, 2 přístavby, hřiště a dětskou zahradu. V červnu 2014

byla nově otevřena ekozahrada v sousedství zahrady pro školní družinu. Slouží k pozorování bezobratlých

živočichů u přírodních nádrží, obratlovců /krmítkla ptáků, úkryty pro plazy a hmyzožravce/ a společenstev

rostlin. Je využívána k výuce prvouky, přírodovědy a přírodopisu a zájmových útvarů. V areálu školy se nachází

i malé parkoviště s vjezdem z boční ulice, které slouží zaměstnancům školy a rodičům, kteří vyzvedávají své děti

ze školy či školní družiny.

Hlavní budova slouží celému druhému stupni, vyšším třídám prvního stupně. V této budově sídlí vedení školy,

jsou zde všechny odborné učebny a kabinety se sbírkami (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, hudební výchova,

výtvarná výchova, cizí jazyky, výpočetní technika, příprava pokrmů) , v roce 2015 byla nově dovybudována

školní knihovna v přízemí školy, která slouží žákům nejen v rámci výuky, ale i v době polední pauzy a velkých

přestávek,kdy si můžou žáci školy knihy vypůjčit domů. V první přístavbě jsou třídy 1. ročníků, 4 oddělení

školní družiny, školní dílny určené k výuce technických prací a keramiky. 

Bezpečnost a ochrana osobních věcí žáků je zajištěna díky uzamykatelným šatním skříňkám.

Škola pronajala kuchyň a prostornou jídelnu školní restauraci Scolarest v přízemí hlavní budovy.Scolarest

zajišťuje výběr obědů ze 3 - 4 jídel bez objednání pro žáky, pracovníky školy a cizí strávníky. Dále poskytuje

dopolední svačiny a pitný režim pro žáky školy.Dále se v přízemí nachází malá tělocvična a kompletní sociální

zázemí . Tělocvična spolu s venkovním hřištěm slouží potřebám školy i veřejnosti.

Areál školní zahrady slouží dětem i mladšího školního věku (především pro školní družinu) je určena dětská

zahrada s dřevěnými prolézačkami, hradem, trampolínou, altánkem s učebnou v přírodě, zatravněným

a asfaltovým hřištěm a koutkem na stolní tenis. Vzrostlá zeleň poskytuje zázemí pro žáky ve velmi teplých dnech

- v těchto dnech zde probíhá i výuka. Přístřešek se zahradním nábytkem slouží jako učebna v přírodě.

Škola není bezbariérová, integrovat vozíčkáře je možné jen v případě, že bude mít asistenta a „schodolez“. Ve

spolupráci s městem se chystá projekt zabespečující bezbariérovost - venkovní výtah /projekt EU/.

Technické

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií.

Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů je určena 1 učebna výpočetní techniky s 22 stanicemi, která je

zároveň vybavena pro potřeby žáků i učitelů skenrem, tiskárnou a kopírkou. Pro práci žáků jsou další počítače

v učebně matematiky a cizích jazyků, v několika třídách 1. stupně, ve školním klubu /10 stanic/ a v odděleních

školní družiny /6 stanic/. Učitelé mají k dispozici počítače v obou sborovnách a v návštěvní místnosti, v obou

sborovnách jsou rovněž kopírovací zařízení. Pro potřeby žáků i učitelů je umístěna kopírka v kanceláři školy, kde

jsou také 2 počítače. Cílem je umístění několika stanic i do odborných učeben a postupné budování

multimediálních odborných učeben. Ve škole je celkem umístěno asi 80 počítačů.
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Charakteristika školy

Počítače na hlavní budově jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet.

Každý pracovník školy a každý žák školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na

serveru pro ukládání dat a svou e-mailovou schránku s adresou. Od roku 2014 je k dispozici žákům, učitelům

i příchozím WIFI stanice.

Škola po technické stránce disponuje nově vybavenou učebnou dílen a keramiky, kde je rovněž problémem malý

prostor,  oba obory se vyučují v jedné učebně. V současnosti byla zrekonstruována učebna přípravy pokrmů.

K 1.9. 2009 máme máme novou učebnu fyziky a chemie.

Hygienické

Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků složí školní bufet a nápojové automaty. Žáci 1. i 2.

stupně mají možnost doplňovat pitný režim dotovaným mlékem.

Pro odpočinek je k dispozici školní klub (starší žáci), školní družina (mladší žáci), od jara do podzimu školní

zahrada a dvůr, stůl pro stolní tenis a školní dětská zahrada s prolézačkami a altánkem pro ŠD a žáky 1. stupně .

Před vyučování a o polední přestávce mají žáci možnost navštěvovat školní klub.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří obvykle 25 pedagogů, z toho 4 pro zájmové vzdělávání. Kvalifikovanost sboru je téměř

100%.

Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je

velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie,

pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce

s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých letech téměř 100 % pedagogů prošlo úrovní Z ve školení

práce na počítači v projektu PI SIPVZ a přibližně 50 % pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul, volitelné

moduly: počítačová grafika a digitální fotografie, tvorba www stránek a publikování na webu). Cílem je rutinní

práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační

a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků.

Charakteristika žáků

Kromě žáků z Nového Města nad Metují tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí . Dlouholeté

zkušenosti jsou s integrací žáků se SPUCH i žáků s jiným zdravotním postižením. Každý integrovaný žák má

vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně

aktualizován a doplňován.

Postupná profilace školy

Většina učitelů 1. stupně získala certifikát práce Foresteinovou metodou, kterou používají při vyučování a v

zájmových útvarech /kroužek přemýšlení/, postupně začínáme v matematice 1. stupně pracovat s Hejného

metodou.

Většina učitelů českého jazyka a 1. stupně získala certtifikát akreditovaný MŠMT v oblasti vedení reedukace

žáků s poruchami učení. Enviromentální výchova je posílena nově vybudovaným materiálním zázemím na

ekopozemku a stále je doplňován o další prvky. Získali jsme certifikát "Rorýsí škola", jelikož se nám podařilo

trvalé zahnízdění chráněných rorýsů.

V rámci karierového poradenství spolupracujeme dlouhodobě s firmami: Ammann /7. ročník - Den ve

strojírenské firmě/, Mesa parts /8. ročník - exkurze/.

Žáci 9. ročníku se účastní prezentace oborů SOU a SPŠ Nové Město nad Metují, navštěvují každoročně Burzu

středních škol a je jim zprostředkována beseda o výběru vhodné střední školy na Úřadu práce v Nác

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Dlouhodobé projekty

Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve

společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní. O zapojení třídy do školního projektu se
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rozhodují žáci se svým třídním učitelem.

1. Mezinárodní projekty a spolupráce

Od školního roku 2007/2008 jsme zahájili víceletý projekt Děti dětem - spolupráce s českou školou v rumunském

Banátu. Jedním z cílů projektu je pomoci tamním dětem tak, jak děti mohou - od toho se odvíjí název projektu,

a to sbírkou dětských knih, hraček, sportovních potřeb, kancelářských potřeb, technikou potřebnou pro výuku,

tedy věcí, které potřebují děti ve škole a školce. Naši práci na projektu dokumentovala regionální televize ČéTé

Náchod, která vytvořila dokument a poskytla ho ČT 1. Tento dokument jsme mohli zhlédnout po našem návratu

v hlavních zprávách televize ČT 1 a dále byl postoupen pro zpracování Objektivu.Na podzim roku 2008

navštívily reciproční návštěvou děti z Gerniku s pedagogy z českých vesnic naši školu.  Víme, že se jedná

o projekt netradiční a tím, že se jedná o naše původní obyvatele výjimečný. Jsme však všichni přesvědčení, že je

velmi záslužný a děti chápou, že svou pomocí, byť malou, pomáhají dětem, které to potřebují.

Žáci i učitelé se zapojili do akce Adopce na dálku, v rámci které financujeme vzdělání indické hočičky z oblasti

Bangalore. Částku, kterou každoročně zasíláme, získáváme díky prodejním výstavám /velikonoč. nebo vánoč./,

na kterých jsou vystavovány a prodávány žákovské výrobky s danou tematikou.

2. Aktivity v rámci ČR

Ekologické projekty: Tereza

                             Globe

                            Den Země - pravidelné měření frekvence projíždějících motorových vozidel na ulici

Komenského

/součástí je anketa mezi občany města/

- učitelé přizpůsobují náplň třídních projektů diskutovaným problémům životního prostředí našeho regionu

                            Den bez aut

Sportovní projekty:

Mac Donald Cup - soutěž ve fotbale

O pohár ředitele školy - orientační závod hlídek

Desetiboj - školní soutěž v obratnostních a atletických disciplínách a plavání

Kulturní projekty:

Dny evropského kulturního dědictví

3. Školní akce

Škola každý druhý rok realizuje: žákovské výstavy /Velikonoce nebo Vánoce/ - prodejní výstava, výtěžek

věnován na projekt Adopce na dálku

sběrové dny /2x ročně/ - výtěžek pro potřeby tříd 

Den dětí

karneval ŠD

ozdravné pobyty

atletika ŠD

přehlídka zájmové činnosti školních družin

spolupráce s ZŠ a MŠ speciální Nona - pravidelné společné akce

enviromentální výchova - maloplošné rezervace našeho regionu

výjezdy do divadla

bruslení žáků všech ročníků

plavání žáků 1. stupně

víkendy školního klubu - Vižňov ,digitální fotografie

exkurze do zoologické zahrady - 6. ročník

Mikuláš chodí školou

návštěva hvězdárny - 5. ročník
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sportovní den /v závěru škol. roku/ - žáci soutěží s učiteli ve volejbalu

dopravní soutěž

Akademie 9. tříd /kino, zahrada/

Vícedenní pobyty dětí se začleněním branných prvků

1. stupeň - 3 až 5 denní ozdravné pobyty

2. stupeň - 6. ročník - turistický kurz - probíhá na podzim, hlavním cílem je vzájemné poznání dětí

7. ročník - LVVZ

8. ročník - vodácký výcvik

9. ročník - cyklistický kurz

Spolupracujeme pravidelně se sdružením Semiramis, které podporuje prevenci drogových závislostí, jeho

posláním je poskytovat odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek formou terénních,

ambulantních a poradenských programů. Zajišťuje preventivní programy a vzdělávací aktivit jako jsou semináře

nebo besedy.

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách,

konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců), rodiče žáků 1. stupně jsou

navíc informování průběžně prostřednictvím týdenních plánů, kde mají možnost zpětné vazby, řada tříd má

své vlastní webové stránky, kde jsou rodiče ve spojení s třídním učitelem.  Pro rodiče a veřejnost škola 2 x do

roka pořádá Den otevřených dveří /rodiče žáků mají možnost sledovat své děti přímo ve výuce /na návštěvu

zveme i mateřské školy z okolí, pro děti předškolního věku pořádáme Školičku před školou. Pro rodiče

a veřejnost každoročně pořádají žáci 9. tříd Akademii v Kině 70.

Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Radu rodičů SRPDŠ. Rada se schází přibližně 2 x za školní rok,

popř. dle potřeby. Rada je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech

a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí. V roce 2014 jsme

získali certifikát "Rodiče vítáni". Naším cílem je v co největší míře vtáhnout rodiče do dění školy.

Rodiče i žáci mají možnost komunikovat se školou prostřednictvím webových stránek, kde jsou mj.

zveřejňovány akce školy, jídelníček,fotogalerie...Kromě webových stránek mají žáci i rodiče možnost

komunikovat se školou i prostřednictvím školní vrby, která slouží jako schránka důvěry a ředitel školy reaguje

a snaží se vyřešit jednou týdně problémy, které žáky tíží.

Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k životu

a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty. 3 zástupci žáků pracují v Městském dětském

parlamentu společně se zástupci dalších 3 novoměstských škol.

Na základě zákona č. 561/2004 Sb.[1] § 167 a §168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve Školské radě zastupují

školu 3 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy.

Základem vzdělávání a výchova integrovaných žáků je  spolupráce s PPP Náchod. V případě integrovaných žáků

se specifickými postiženími škola spolupracuje s SPC Náchod.

Od školního roku 2013/14 máme k dispozici školní psycholožku, která řeší dlouhodobější a hlubší problémy

našich žáků.

V oblasti světa práce spolupracujeme s Úřadem práce Náchod.

V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje s přírodovědným oddělením

Městského muzea v Novém Městě nad Metují .

V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola prostřednictvím školní knihovny a školního klubu s Městskou

knihovnou v Novém Městě nad Metují.

V oblasti soutěží, olympiád, letních táborů a mnoha dalších akcí spolupracujeme se středisky volného času pro

děti a mládež - Déčko Náchod, Stonožka Nové Město nad Metují.

O školních i mimoškolních aktivitách dává škola pravidelně vědět v měsíčníku Zpravodaj, na webových
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stránkách školy, v relacích městského rozhlasu a na informační světelné tabuli na autobusovém nádraží.

O větších akcích informujeme regionální deníky.

Příležitostně zveme k větším akcím pracovníky Městského úřadu v Novém Městě nad Metují /zastupitele,

pracovníky školského odboru, starostu..../

Další spolupráce s MěÚ probíhá v rámci Dnů evropského kulturního dědictví.

Škola spolupracuje s mateřskými školami, každoročně před zápisem do 1. tříd si děti prohlédnou školu a navštíví

1. třídy. Škola usnadňuje vstup budoucích prvňáčků tím, že každoročně pořádá bezplatné kurzy o pěti lekcích /1

x měsíčně/ pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče - Školičku před školou.  Zde se zábavnou formou seznámí nejen

se školou, ale i se svou budoucí paní učitelkou.
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Učební plán

4 Učební plán
Název školy Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Adresa Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Školní vzdělávací program pro základní vzděláváníNázev ŠVP

30.6.2020Platnost 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

Český jazyk a literatura 7+1 7+1 7+1 7+1 7+1 40

Cizí jazyk - angličtina - - 3 3 3 9

Matematika 4+1 4+1 4 4+1 4 23

Informační a komunikační technologie - - - - 1 1

Člověk a jeho svět 1+1 2 2 4 3+1 14

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5

Výtvarná výchova 1 1 2 1 2 7

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10

Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5

Činnostní matematika 3. roč. - - 0+1 - - 1

Celkem základní dotace

Celkem disponibilní dotace

Celkem v ročníku

17

3

20

18

2

20

22

2

24

23

2

25

24

2

26

104

11

115

Nepovinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

Náboženství 1 1 1 1 1 5

Sborový zpěv - 1 1 1 1 4

Zdravotní tělesná výchova 1 0 0 0 0 1
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2. stupeň
Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Český jazyk a literatura 4+1 4 4 4 17

Cizí jazyk - angličtina 3 3 3 3 12

Matematika 4+1 4 3+1 4 17

Informační a komunikační technologie 1 - - - 1

Dějepis 2 1+1 2 2 8

Výchova k občanství 1 1 1 1 4

Fyzika 1+1 2 1 2 7

Chemie - - 2 2 4

Zeměpis 2 1 1+1 1+1 7

Přírodopis 2 1+1 2 1 7

Hudební výchova 1 1 1 1 4

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6

Výchova ke zdraví - 0 1/2+1 0 1/2 1 3

Tělesná výchova 2 2 2 2 8

Člověk a svět práce 1 1 1+1 1 5

Základy ekologie - - - 0+1 1

Etická výchova - - - 0 1/2 0,5

Volitelné předměty II.st. ( 7.-9.roč.) 0+2 - - - 2

Celkem základní dotace

Celkem disponibilní dotace

Celkem v ročníku

26

5

31

23,5

3

26,5

24,5

3

27,5

26,5

2

28,5

100,5

13

113,5

Nepovinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Náboženství 1 1 1 1 4

Sborový zpěv 1 - - - 1

Zdravotní tělesná výchova 0 0 0 0 0
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Učební plán

Disponibilní dotace

Celková dotace

RVP ŠVP

Jazyk a jazyková komunikace

Cizí jazyk - angličtinaCizí jazyk

Český jazyk a literaturaČeský jazyk a literatura

49 29 78

9 12 21

40 17 57

Matematika a její aplikace

MatematikaMatematika

23 17 40

23 17 40

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologieInformační a komunikační
technologie

1 1 2

1 1 2

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho světČlověk a jeho svět

14 0 14

14 0 14

Člověk a společnost

DějepisDějepis

Výchova k občanstvíVýchova k občanství

0 12 12

0 8 8

0 4 4

Člověk a příroda

ChemieChemie

FyzikaFyzika

PřírodopisPřírodopis

ZeměpisZeměpis

0 25 25

0 4 4

0 7 7

0 7 7

0 7 7

Umění a kultura

Hudební výchovaHudební výchova

Výtvarná výchovaVýtvarná výchova

12 10 22

5 4 9

7 6 13

Člověk a zdraví

Tělesná výchovaTělesná výchova

Výchova ke zdravíVýchova ke zdraví

10 11 21

10 8 18

0 3 3

Člověk a svět práce

Člověk a svět práceČlověk a svět práce

5 5 10

5 5 10

Doplňující vzdělávací obory

Etická výchovaEtická výchova

0 0,5 0,5

0 0,5 0,5

10 10 20

Celkový učební plán

104 100,5 204,5
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

Učební osnovy

5 Učební osnovy
Název školy Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Adresa Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Školní vzdělávací program pro základní vzděláváníNázev ŠVP

30.6.2020Platnost 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. Jazykové vyučování 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.

Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale

jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání českého

jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních

i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému

dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám

sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k

formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama.

V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s

porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí

výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k

nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících

se učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu.

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

jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému

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

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

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

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

předmětem poznávání.

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

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

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

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

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

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

doplňující obor vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

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

- chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy

jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje

celoživotního vzdělávání

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

i kulturního bohatství

- vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání

informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů

5.1  Jazyk a jazyková komunikace
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

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

jazyku v rámci interkulturní komunikace

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

texty různého zaměření

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

sama

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

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

estetického vnímání

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

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

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

5.1.1  Český jazyk a literatura

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

7+1 7+1 7+1 7+1 7+1

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

4+1 4 4 4

Charakteristika předmětu

ČESKÝ JAZYK A  LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A  LITERATURA

charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň

Obsahové, časové a organizační vymezení

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

v 1.- 3. ročníku – 8 hodin týdně

v 4. – 5.ročníku – 7+1 hodin týdně

Vzdělávání v  předmětu Český jazyk a literatura:

směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě

k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností

vede k využívání různých zdrojů informací – př. slovníky, encyklopedie, katalogy, pro rozšiřování znalostí

a dovedností potřebných pro další vývoj

.

Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se

realizují tematické okruhy průřezového tématu. Osobnostní a sociální výchova.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

učitel vede žáky ke stálému zdokonalování čtení

učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k  práci

učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v  pravopisu

žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu

Kompetence k řešení problémů

žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry

žáci si vzájemně radí a pomáhají

učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

Kompetence komunikativní

- učitel vede žáky k výstižnému a  kultivovanému projevu

- žáci dokáží prezentovat své myšlenky a názory

Kompetence sociální a personální

učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů

učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu

učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky

žáci respektují pokyny pedagogů

Kompetence občanské

učitel využívá literatury naučné i  vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí

žáci zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích

pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály

Kompetence pracovní

- učitel vede žáky k organizování a plánování učení

- učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky

- učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň

Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací oblast předmětu

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na:

- rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu

- vyjádření reakcí a pocitů žáků

- pochopení role v různých komunikačních situacích

- orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama.

- porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů,

poznání záměru autora, hlavní myšlenky

- vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků

využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro rozšiřování

znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání

praktické využití znalostí gramatických pravidel v písemném projevu
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

zapojení fantazie při vlastní literární tvorbě.

Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou (literatura, sloh), dějepisem

(např. období Velké Moravy – misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství, veleslavínské období, období

národního obrození), informačními a komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické

pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel – forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.), hudební

výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři, …).

Časová dotace

Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

v 6.-9. ročníku - 4 hodiny týdně.

V 7.ročníku je povinně volitelný předmět literárně dramatický seminář, který se vyučuje 1 hodinu týdně.

V 8.-9.ročníku je povinně volitelný předmět seminář z českého jazyka, který se vyučuje

1 hodinu týdně.

V 9. ročníku mohou žáci navštěvovat povinně volitelný předmět Praktikum z českého jazyka, které je vyučováno

1 hodinu týdně. Toto praktikum je zaměřeno na přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ.

Místo realizace

třídy

učebna PC

knihovna /besedy, literární soutěže/

školní zahrada

Formy a metody realizace

vyučovací hodina – skupinové vyučování , diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná

práce, soutěže, testy, dramatizace, PC, video, poslech CD

beseda

divadelní a filmová představení

Průřezová témata

OSV – mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, poznávání lidí dle příběhů, dovednost zapamatovat si, soc.

dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů,…

VDO – demokratické zásady v dílech spisovatelů, formování volních a charakterových rysů (sebekontrola,

rozvíjení vynalézavosti, nápaditosti, tvořivosti,…)

EGS – poznávání života v jiných zemích (deníky, cestopisy,…)

EV – lidová slovesnost a příroda, člověk a příroda, příroda a dobrodružství,…

MDV – výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství, média v každodenním životě

MKV – Češi a národní obrození

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Učitel- vede žáky k vyhledávání a třídění informací

- vede žáky k užívání správné terminologie

-zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků

- sleduje při hodině pokrok všech žáků

- vede žáky k využívání výpočetní techniky

Žáci -vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků

-osvojují si základní jazykové a literární pojmy

- kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich

- využívají prostředků výpočetní techniky

Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

Kompetence k řešení problémů

Učitel - zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

- vede žáky k plánování postupů

Žáci - vyhledávají informace vhodné k řešení problému

- využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení

- samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení

- uvážlivě rozhodují

Kompetence komunikativní

Učitel - zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- vede žáky k výstižné argumentaci

Žáci - formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně

se vyjadřují ústně i písemně

- naslouchají promluvám druhých lidí a vhodné na ně reagují

- účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory

- rozumí různým typům textů a záznamů

- využívají informačních a komunikačních prostředků

Kompetence sociální a personální

Učitel - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- dodává žákům sebedůvěru

- vede žáky k dodržování pravidel

Žáci - účinně spolupracují ve skupině

- podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

- věcně argumentují

Kompetence občanské

Učitel - zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní

- motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních

- motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví

Žáci - respektují přesvědčení druhých lidí

- chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví

- aktivně se zapojují do kulturního dění

- mají pozitivní postoj k uměleckým dílům

Kompetence pracovní

Učitel - vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

- učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi

- vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou

Žáci - dodržují hygienu práce

- dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou

- využívá svých znalostí v běžné praxi

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a

celoživotnímu učení
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

• Kompetence k řešení problémů

• 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

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, využívá při řešení problémů

logické, matematické a empirické postupy

• Kompetence komunikativní

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,

souvisle a kultuvovaně v písemném i ústním projevu

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reguje na ně a

tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou

komunikaci s okolním světem

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

• Kompetence sociální a personální

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se spoplečně s pedagogy na vytváření pravidel

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně

ovlivňuje kvalitu společné práce

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě

potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a

samostatný rozvoj, ovládá a řídí svůje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu

sebeuspokojení a sebeúcty

• Kompetence občanské

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do

situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se

proti fyzickému i psychickému násilí

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom

svých práv a povinností ve škole i mimo školu

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc

a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví

člověka

• respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do

kulturního dění a sportovních aktivit

• chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy, respektuje požadavky

na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale

udržitelného rozvoje společnosti

• Kompetence pracovní

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví

druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních i společenských hodnot
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

1. ročník
7+1 týdně, P

1. Předslabikářové období
Očekávané výstupy

žák:

-reaguje na jednoduché pokyny učitele a správně je plní

porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené
složitosti

•

-dokáže jednoduše pohovořit o tom, co dělal, používá přiměřeně
výrazy

na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev•

- dbá na správně držení tužky, správné sezení, čistotu pracovního
prostředí

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním•

Učivo
Samohlásky
První souhlásky
První otevřené slabiky
Kresební cviky pro uvolnění ruky a nácvik jednotlivých částí psacích
písmen

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

1. ročník
Zvuk,tón,rytmus,melodie
Lidové písně

Tělesná výchova

Kondiční a rytmická gymnastika

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

1. ročník
Zvuk,tón,rytmus,melodie
Vytváření pěveckýchdovedností a
návyků
Lidové písně
Umělé písně
 Intonace

Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti•
na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev•
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

1. ročník

2. Slabikářové období
Očekávané výstupy

žák:

-reaguje na jednoduché pokyny učitele a správně je plní

porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené
složitosti

•

-při mluveném projevu nespěchá, snaží se podle svých možností
dbát na správnou výslovnost

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné
tempo řeči

•

-dokáže jednoduše pohovořit o tom, co dělal, používá přiměřeně
výrazy

na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev•

- dbá na správně držení tužky, správné sezení, čistotu pracovního
prostředí

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním•

- při psaní dbá na správnou výšku písmen, zvládne opis, přepis a
krátký diktát slabik, slov a jednoduchých vět

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i
slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

•

Učivo
Souhlásky
Slabiky otevřené, uzavřené
Nácvik psacích písmen, slabik, slov a vět
Opisem a přepisem - diktáty, autodiktáty

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

1. ročník
Zvuk,tón,rytmus,melodie
Lidové písně

Člověk a svět práce

Práce s papírem
Modelování

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

1. ročník
Zvuk,tón,rytmus,melodie
Vytváření pěveckýchdovedností a
návyků
Lidové písně
Umělé písně

Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti•
v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči•
na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev•
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním•
píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

1. ročník

3. Období přechodu většiny žáků k plynulému čtení
Očekávané výstupy

žák:

-reaguje na jednoduché pokyny učitele a správně je plní

porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené
složitosti

•

-při mluveném projevu nespěchá, snaží se podle svých možností
dbát na správnou výslovnost

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné
tempo řeči

•

-dokáže jednoduše pohovořit o tom, co dělal, používá přiměřeně
výrazy

na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev•

- dbá na správně držení tužky, správné sezení, čistotu pracovního
prostředí

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním•

- při psaní dbá na správnou výšku písmen, zvládne opis, přepis a
krátký diktát slabik, slov a jednoduchých vět

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i
slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

•

- při přednesu dbá na správnou výslovnost a tempo řeči
- správnou techniku nacvičuje na krátkých říkankách

čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární
texty přiměřené věku

•

Učivo
První čtení - jednoduché texty v próze a poezii

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

1. ročník
Lidové písně
Umělé písně

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

1. ročník
Zvuk,tón,rytmus,melodie
Lidové písně
Umělé písně

Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti•
v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči•
na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev•
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním•
píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev•
čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

-aktivita, 1.ročník život ve třídě - vytváření modelových třídních situací a jejich

řešení, besedy a hry zaměřené na spolupráci a rozvoj komunikace mezi žáky a

společné vytvoření pravidel chování ve třídě Rozvoj klíčových kompetencí: 1.K.

komunikativní -žák formuluje své názory a myšlenky, naslouchá promluvám

druhých lidí 2. K. k řešení problémů - žák samostatně řeší problémy, volí vhodné

způsoby řešení 3. K. občanské - žák se rozhoduje zodpovědně podle dané situace

život ve třídě•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

1. ročník

Mezipředmětové vztahy: prvouka Organizace a řízení učební činnosti:

skupinová, kolektivní Organizace prostorová: třída Organizace časová: 45 min.

Nutné pomůcky: dle potřeby Výstup: nástěnka s konkrétními pravidly chování ve

třídě

2. ročník
7+1 týdně, P

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:

- při psaní dbá na správnou výšku písmen, zvládne opis, přepis a
krátký diktát slov a jednoduchých vět, při následné kontrole je
schopen zjistit chybu

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i
slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

•

-zvládne napsat pozdrav, jednoduchý dopis, vzkaz
píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení•

- píše správně slova se slabikami dě,tě, ně, bě, pě, vě, mě
- rozlišuje párové hlásky na konci a uvnitř slov

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na
hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

•

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

•

- rozlišuje druhy vět ( oznamovací, rozkazovací, tázací, přací,
zvolací), používá správná interpunkční znaménka na konci vět,
dbá na správnou melodii věty

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

•

- rozlišuje a aplikuje tvrdé a měkké souhlásky, psaní ú-ů
- rozlišuje a správně píše jména vlastní a obecná
- věty píše s velkým písmenem na počátku

odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých
souhláskách; velká písmena na začátku věty a v typických
případech vlastních jmen osob, zvířat

•

Učivo
Druhy vět
Hláska, slabika, slovo
Samohlásky
Souhlásky
Slabikotvorné r,l
Velká písmena
Spodoba
Slovní druhy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

2. ročník
Dechová a hlasová cvičení
Rytmická cvičení

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

2. ročník
Dechová a hlasová cvičení
Rytmická cvičení
Rozšiřování a upevňování hlasového
rozsahu

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

2. ročník

Kritéria hodnocení
píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev•
píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení•
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky•
porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná

•

rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky•
odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob,
zvířat

•

2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy Učivo

Vyprávění
Popis
Osnova

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
2. Výtvarné osvojování skutečnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

2. ročník
Rozšiřování a upevňování hlasového
rozsahu

Člověk a jeho svět

Prvouka
Výtvarná výchova

4. Výtvarné umění a životní prostředí
Literární a dramatická výchova 2.ročník

Próza a poezie

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

3. Literární výchova
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

•

Učivo

Čtenářské dovednosti
Spisovatel, ilustrátor
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
2. Výtvarné osvojování skutečnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

2. ročník
Rytmická cvičení
Poslech

Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti
3. Experimentování a práce s
výtvarnými
4. Výtvarné umění a životní prostředí

Tělesná výchova

Pohybové hry
Literární a dramatická výchova 2.ročník

Próza a poezie
Člověk a svět práce

Lidové zvyky, tradice a řemesla

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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•

3. ročník
7+1 týdně, P
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

3. ročník

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:

- čte bezchybně a rozumí textu, reprodukuje čtený text

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti

•

- pracuje na základě danných pokynů

porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené
složitosti

•

- dbá na správnou výslovnost

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou
výslovnost

•

- mluví souvisle, plynule

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné
tempo řeči

•

- používá vhodné jazykové prostředky

volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných
školních i mimoškolních situacích

•

- dbá na správně držení tužky, správné sezení, čistotu pracovního
prostředí, volí vhodné pracovní tempo

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním•

- zvládá jednoduchý  popis a vyprávění
píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení•

- porovná slova opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

porovnává významy slov•

Učivo
Abeceda
Slova souznačná a protikladná
Slovní druhy
Podstatná jména
Podstatná jména - vlastní
Slovesa
Vyjmenovaná slova

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti•
porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti•
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost•
v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči•
volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích•
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním•
píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení•
porovnává významy slov•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

3. ročník

2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy

žák:

- pracuje na základě danných pokynů

porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené
složitosti

•

- rozezná kategorie podstatných jmen (rod, číslo, pád) a sloves
(osoba, číslo, čas)

užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných
jmen, přídavných jmen a sloves

•

- vyhledá spojky, vytváří s nimi souvětí

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými
spojovacími výrazy

•

Učivo
Popis
Popis postupu
Adresa, přání
Osnova příběhu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
2. Výtvarné osvojování skutečnosti.

Literární a dramatická výchova 3.ročník

Dramatizace

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
2. Výtvarné osvojování skutečnosti.
4. Výtvarné umění a životní prostředí

Literární a dramatická výchova 3.ročník

Próza a poezie
Dramatizace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti•
užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves•
spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy•

3. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:

- čte bezchybně a rozumí textu, reprodukuje čtený text

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti

•

- dbá na správnou výslovnost

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou
výslovnost

•

- zvládá jednoduchý  popis a vyprávění
píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení•

Učivo
Čtenářské dovednosti
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

3. ročník
Poslech

Člověk a svět práce

Práce s textilem
Lidové zvyky,tradice a řemesla

Literární a dramatická výchova 3.ročník

Próza a poezie
Dramatizace

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

3. ročník
Zpěv a intonace
Poslech

Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti.
4. Výtvarné umění a životní prostředí

Literární a dramatická výchova 3.ročník

Próza a poezie
Dramatizace

Člověk a svět práce

Lidové zvyky,tradice a řemesla

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti•
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost•
píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Aktivita pro 3. ročník Situační scénky pro procvičení vzájemné komunikace,

řešení navozených situací z běžného života. Rozvíjené KK: KK k učení - žák

vnímá nejrůznější problénové situace ve škole i mimo ni - využívá získané

vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení KK komunikativní -

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se

výstižně, souvisle a kultivovaně - naslouchá promluvám druhých lidí, chápe a

vhodně reaguje KK sociální a personální - přispívá k diskusi v malé skupině i v

celé třídě, efekt. spolupráce s ostatními při řešení daného úkolu, respektuje

názory ostatních Organizace a řízení učební činnosti - skupinová Organizace

prostorová - třída Organizace časová - vyučovací hodina Vyučovací metoda -

skupinová práce

komunikace•

Aktivita 3. ročník četba, referáty pohádek jiných národů Rozvíjené KK :

kompetence občanské - respektuje názory druhých lidí, váží si jejich hodnot

kompetence sociální a pracovní - oceňuje a respektuje zkušenosti druhých

národů, čerpá poučení Organizace a řízení učební činnosti - individuální

Organizace prostorová - školní knihovna, učebna Organizace časová - dle

potřeby

pohádky•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

4. ročník

4. ročník
7+1 týdně, P

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:

- vyhledává a třídí slova příbuzná,  provádí slovní rozbor, rozlišuje
tvarově stejné předložky a předpony

rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a
koncovku

•

rozlišuje slovní druhy, určuje kategorie podstatných jmen a sloves

určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v
gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

•

- rozlišuje podmět a přísudek, nevyjádřený podmět

vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní
skladební dvojici označuje základ věty

•

- vysvětlí rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím

odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí

•

- aplikuje vyjmenovaná slova
píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách•

- píše a zdůvodňuje správně i-y ve vazbě podmět -  přísudek v
příčestí minulém

zvládá základní příklady syntaktického pravopisu•

Učivo
Stavba slova
Předložky a předpony
Slova příbuzná
Vyjmenovaná slova
Slovní druhy
Slovesa
Podstatná jména
Skladba vět. Shoda podmětu s přísudkem
Věta jednoduchá a souvětí

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

4. ročník
Hudební hry

Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

4. ročník

Kritéria hodnocení
rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku•
určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu•
vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty•
odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí•
píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách•
zvládá základní příklady syntaktického pravopisu•

2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy

žák:

- vyhledá informace podle zadání učitele

rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro
daný věk, podstatné informace zaznamenává

•

- vyjádří vlastními slovy přiměřený text

reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z
něj podstatná fakta

•

- volí vhodné vyjadřovací prostředky

vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na
záznamníku

•

- svoji řeč přizpůsobuje danným okolnostem a situaci

volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru

•

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou slovní zásobu, slova citově
zabarvená

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

•

sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký
mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

•

Učivo
Vyprávění
Popis

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Psychohygiena

Mezilidské vztahy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Vnímání autora mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

4. ročník
Poslech

Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti
Člověk a svět práce

Práce s různými zvolenými materiály

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

4. ročník
Hudební hry

Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti
3. Experimentování a práce s
výtvarnými prostředky

Cizí jazyk - angličtina

-pravidla komunikace v běžných
každodenních situacích

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává•
reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta•
vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku•
volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru•
rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace•
sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

4. ročník

3. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:

- čte plynule, bez chyb, se správným akcentem
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas•

- vyhledá informace podle zadání učitele

rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro
daný věk, podstatné informace zaznamenává

•

- připraví referát o textu, který přečetl, případně vede čtenářský
deník

vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je•

Učivo
Čtenářské dovednosti
Spisovatel, ilustrátor
Próza a poezie

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

4. ročník
Přírodověda
Vlastivěda

Hudební výchova

Hudební hry
Poslech

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

4. ročník
Hudební hry
Poslech

Člověk a jeho svět

Přírodověda
Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti
3. Experimentování a práce s
výtvarnými prostředky

Člověk a jeho svět

Vlastivěda

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas•
rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává•
vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

scénky, sloh - vyprávění - řešení životních situací aktivita ve 4. ročníku žáci

podle různých zadání /obrázky, film, zvuková ukázka, četba/ řeší dané situace,

dokončují příběh, řeší konflikty i problémy Rozvoj klíčových kompetencí 1/ K. k

řešení problémů- žák vnímá nejrůznější problémové situace, rozpozná a pochopí

problém, přemýšlí o příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení, ověřuje

správnost, aplikuje, při řešení obdobných sit. 2/K.komunikativní- naslouchá

promluvám jiných, formuluje své myšlenky a názory, rozumí různým typům

textů, obraz. materiálů... 3/ K. k učení - žák si vybírá vhodné metody, způsoby,

samostatně pozoruje a experimentuje 4/K. sociální a personální- účinně

spolupracuje ve skupině, poskytne pomoc nebo o ni požádá 5/K. občanské -

chápe základní principy a normy, , rozhoduje se zodpovědně podle dané situace

Org. a řízení učební činnosti - indiv., skupiny, dvojice Org. prostorová - třída

Org. časová- vyučovací hodina Vyuč. metoda- scénky, vyprávění,pantomima

pomůcky:obrázky, zvuková ukázka, film, kniha, popř. kostýmy

řešení životních situací•

sloh - charakteristika - můj kamarád aktivita ve 4. ročníku žáci charakterizujímůj kamarád•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

4. ročník

svého spolužáka nebo kamaráda A/ vnější vzhled B/ vnitřní char.-vlastnosti,

charakter, zájmy a záliby C/ hra:žáci hádají jména svých spolužáků podle zadané

charakteristiky, sami připravují hádanky pro ost. ve skupináích, indiv. nebo ve

dvojicích Rozvíjení klíčových kompetencí 1/Kompetence k učení- žák plánuje ,

vybírá si vhodné způsoby, operuje s poznatky, třídí informace 2/K.

komunikativní - žák vyjadřuje své poznatky jasně a srozumitelně, v logickém

sledu,naslouchá a diskutuje 3/K. sociální a personální - žák účinně a a ktivně

pracuje ve skupině, přispívá k diskusi a debatě celé třídy mezipředmětové vztahy:

výtvarná výchova, anglický jazyk org. a řízení učební činosti - individuální, ve

skupině org. prostorová- ve třídě org. časová - vyučovací hodina Nutné

pomůcky- psací potřeby,charakteristika sebe nebo kamaráda v angličtině
diskuse o daných zprávách z médií - třídní studio aktivita pro 4. třídu žáci

pomocí vyhledávání informací v médiích seznamují spolužáky s děním u nás a ve

světě hra na reportéry Rozvoj klíčových kompetencí: 1/ kompetence k učení-

vyhledává a třídí informace,diskutuje, operuje s obecně užívanými termíny 2/K.

komunikativní- formuluje své myšlenky, vyjadřuje se výstižně , souvisle,

kultivovaně,využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro

komunikaci se světem 3/K.občanské-respektuje, chrání, oceňuje naše tradice,

kkult. a hist. dědictví, projevuje pozitivní postoj ke kultuře Mezipředmětové

vztahy:vlastivěda, přírodověda,výtvarná výchova Organizace a řízení učební

činnosti: individuální, ve dvojicích,v menší skupině, dle situace Org. prostorová:

třída Nutné pomůcky: denní tisk, internet, využ. televize, rozhlasu

třídní studio•

scénky - nonverbální komunikace pro 4. ročník dramatická cvičení s použitím

nonverbální komunikace k vyjádření nálad pocitů, vztahových situací mimicky

napodobování postav z literatury, filmu, dějové situace pomocí scének, her,

hádanek pro ostatní,němé divadlo převedení nálad, dojmů do výtvarné podoby

Rozvoj klíčových kompetencí: 1/Kompetence k učení - žák si vybírá vhodné

metody způsoby a strategie,samostatně pozoruje a experimentuje 2/K. k řešení

problémů - vnímá nejrůznější probl. situace ve škole a mimo ni -volí vhodné

způsoby řešení -činí uvážlivá rozhodnutí 3/ K. komunikativní - rozumí růz.

typům gest, zvuků, přemýšlí o nich a vhodně reaguje Mezipředmětové

vztahy:tělesná výchova, hudební výchova, výtvarná výchova Org. a řízení učební

činosti - indiv., ve skupině, dvojice/napodobování gest/, frontální-relaxační

cvičení Org. prostoru- třída, tělocvična Org. časová- neomezeně relaxační

chvilky, dle zadaného úkolu

nonverbální

komunikace

•

5. ročník
7+1 týdně, P
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

5. ročník

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:

- využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném
projevu

určuje slovní druhy plnovýznamových slov•

- vhodně změní větu jednoduchou v souvětí, vyhledává základní
skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje
základ věty
- užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je
obměňuje

odlišuje větu jednoduchou a souvětí•

- po obojetných souhláskách
- v koncovkách podstatných, přídavných jmen
- v příčestí minulém

píše správně i/y ve slovech•

Učivo
Stavba slova
Slovní druhy
Stavba věty a souvětí
Skladba

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Přírodověda
Vlastivěda

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Přírodověda

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
určuje slovní druhy plnovýznamových slov•
odlišuje větu jednoduchou a souvětí•
píše správně i/y ve slovech•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

5. ročník

2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy

žák:

- čte plynule, bez chyb, se správným akcentem
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas•

- vyhledá informace podle zadání učitele, vybírá a třídí z textu
podstatné informace

rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro
daný věk, podstatné informace zaznamenává

•

- posoudí dostatečnost informací
posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení•

- zapamatuje si podstatná fakta z přiměřeného sdělení
reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení•

- volí vhodné vyjadřovací prostředky
-volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru
- rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá
podle komunikační situace

vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na
záznamníku

•

- vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové
posloupnosti

sestaví osnovu vyprávění•

- porovná slova stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová

porovnává významy slov•

Učivo
Popis
Vypravování
Popis pracovního postupu, děje
Dopis
Tiskopisy
Inzerát

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Stavba mediálních sdělení

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Přírodověda
Vlastivěda

Hudební výchova

Upevňování osvojených pěveckých
dovedností
Pohybové vyjádření hudby-
improvizace, pantomima

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Přírodověda

Výtvarná výchova

Praktické dovednosti
Člověk a jeho svět

Vlastivěda
Cizí jazyk - angličtina

- jednoduchá sdělení
 tématické okruhy a slovní zásoba

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas•
rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává•
posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení•
reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení•
vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku•
sestaví osnovu vyprávění•
porovnává významy slov•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

5. ročník

3. Literární výchova
Očekávané výstupy Učivo

Próza, poezie
Pohádka, bajka, povídka
Autoři lit. děl
Ilustrátoři

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Přírodověda
Vlastivěda

Hudební výchova

Seznámení s hudbou vokální a
instrumentální

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

5. ročník
Seznámení s hudbou vokální a
instrumentální

Člověk a jeho svět

Přírodověda
Výtvarná výchova

Praktické dovednosti
Výtvarné osvojování skutečnosti
Výtvarná kultura

Člověk a jeho svět

Vlastivěda
Člověk a svět práce

Lidové zvyky,tradice , řemesla

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Aktivita 5. ročník příprava divadelního nebo hudebního představení na školní

akademii Rozvíjené KK : KK komunikativní - formuluje své myšlenky,

naslouchá promluvám druhých, reaguje na ně a tvořivě je využívá k aktivnímu

zapojení do společenského dění KK sociální a personální - chápe potřebu

spolupracovat s druhými při řešení úkolů KK pracovní - připtupuje v výsledku

práce z hlediska kvality a funkčnosti Organizace a řízení učební činnosti:

skupinová, kolektivní Organizace prostorová: dle potřeby Organizace časová: dle

potřeby

školní akademie•

aktivita 5 . ročník slohová práce - úvaha na téma "Jak ovlivňují média moji

rodinu" Rozvíjené KK: KK komunikativní - využívá informační a komunikativní

dovednosti k vytváření vztahů KK k řešení problémů - vnímá nejrůznější

problémové situace okolo něho, přemýšlí o problému a jeho příčinách KK

sociální a personální - vytváří si pozitivní představu o sobě samém Organizace a

řízení učební činnosti - individuální Organizace prostorová - učebna školy

Organizace časová - dvě vyučovací hodiny

jak ovlivňují média

moji rodinu

•

aktivita 5. ročník sloh - reklamní slogany Rozvíjené KK: KK komunikativní -

rozumí různým typům textů, záznamů a obrazových materiálů KK občanská -

chápe základní principy společenských norem Organizace a řízení učební

činnosti - skupinová práce Organizace prostorová - školní knihovna Organizacae

časová - dle potřeby

reklama•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

5. ročník

aktivita 5. ročník tvorba třídních časopisů Rozvíjené KK: KK komunikativní -

formuluje a vyjadřuje logicky své myšlenky KK sociální a personální - účinně

spolupracuje ve skupině, vytváří pravidla práce v týmu Organizace a řízení

učební činnosti - skupinová práce Organizace prostorová - školní učebna

Organizace časová - dle potřeby

časopis•

aktivita 5. ročník popisné vyprávění zážitků z prázdnin - sloh Rozvíjené

kompetence: KK komunikativní - naslouchá promluvám druhých, vhodně na ně

reaguje KK občanská - chápe základní ekologické souvislosti, respektuje

požadavky na kvalitní životní prostředí Organizace a řízení učební činnosti -

individuální práce Organizace prostorová - školní učebna Organizace časová -

dle potřeby

zážitky z prázdnin•

6. ročník
4+1 týdně, P
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

6. ročník

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:

- seznámí se s rozdílem ve výslovnosti českých slov
  a jejich pravopisem
- rozliší znělé a neznělé hlásky
- klade správný přízvuk

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova•

- rozliší slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova
  /rozpozná části slov, vytváří slova příbuzná/
- získané znalosti aplikuje v pravopise

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov,
rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazérech

•

-snaží se tvořit a používat spisovné tvary a pracuje
  s jazykovými příručkami

samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem
spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

•

- vyhledá základní skladební dvojici
- zdůvodní pravopis příčestí minulého podle rodu
  podmětů

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný,
morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí

•

- odliší spisovný a nespisovný jazykový projev

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní
jejich užití

•

- určuje slovní druhy, třídí slova ohebná a neohebná
- rozlišuje základní mluvnické kategorie
-snaží se tvořit a používat spisovné tvary a pracuje
  s jazykovými příručkami

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci

•

Učivo
Hláskosloví
Spisovná výslovnost
Spodoba znělosti
Slovní přízvuk
Stavba slova a pravopis
/slovotvorný základ, přípona, předpona
slova příbuzná, stavba slova, střídání hlásek
a skupin hlásek při odvozování, pravopis skupin
hlásek, předpon, přípon a i/y po obojetných
souhláskách/
Obecné poučení o jazyce /jazykové příručky/
Slovní druhy
Mluvnické kategorie
Skladba
Základní větné členy
Shoda přísudku s podmětem
Jazyk a jeho útvary

Komentář

Pravopis a jednoduché ja-
zykové rozbory v průběhu
celého školního roku

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Cizí jazyk - angličtina

8. ročník
jednoduchá sdělení

Hudební výchova

Vokální činnosti
Člověk a svět práce

Základy elektrotechniky

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova•
rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazérech

•

samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami•
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí•
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití•
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci•

2. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších
- přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku
- zvládá dramatizaci jednoduchého textu

uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a
jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla

•

- vyjádří své pocity z přečteného textu
- podle svých schopností volně reprodukuje text,
 případně tvoří vlastní literární text na dané téma
- orientuje se v základních literárních pojmech

formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy
divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké
dílo

•

Učivo
Poezie
Pohádky
Bajky
Poetický kalendář
Báje, mýty a pověsti
Balady
Próza s dětským hrdinou
Umělecko-naučná a naučná literatura
Dobrodružné příběhy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Člověk v dějinách
Počátky lidské společnosti
Nejstarší civilizace, kořeny evropské
kultury

Hudební výchova

Poslechové činnosti
Výtvarná výchova

Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

6. ročník
Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla•
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

6. ročník

3. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy

žák:

-sestaví body osnovy
-podle bodů v osnově zformuluje souvislé vypravování

dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky
vhodnými pro danou komunikační situaci

•

- vyhledá klíčové informace a dokáže s nimi pracovat
- při přednášení referátu dbá o co nejzdařilejší jazykový i rétorický
projev

využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje
hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky
nebo výtah z přečteného textu; samostatně připravía s oporou o
text přednese referát

•

- výstižně a názorně popíše objekt
- snaží se uplatnit bohatost své slovní zásoby
- osvojuje si základní normy písemného vyjadřování
- zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu

využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k
vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních
zájmů

•

Učivo
Vypravování
Osnova
Jak se učíme
Výpisky
Výtah
Popis
Popis předmětu
Popis místnosti
Popis děje
Popis osoby
Popis pracovního postupu
Dopis osobní

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

6. ročník
Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti

přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační technologie

6. ročník
Zpracování a využití informací

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci•
využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo
výtah z přečteného textu; samostatně připravía s oporou o text přednese referát

•

využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

- seznámení s odrazem naší minulosti v ústní lidové slovesnosti i v literatuře -

seznámení s různými žánrovými zpracováními - poropojení s Vv, D, Z, Dram.

výchovou

Báje mýty a pověsti•

Soutěže
Zájemci si vyberou báseň, popř. text v próze, který je zaujme. V daném termínu

se sejdou zájemci ze všech tříd a přednesou vybrané básně. Porota vybere

nejpřesvědčivějšího recitátora, který postupuje do okresního kola, které je

pořádáno Déčkem Náchod. Soutěž je rozdělena na 2 věkové kategorie - 1.

kategorie - 6., 7. třída a 2. kategorie - 8.,9. třída. Zkaždé kategorie postupuje 1

žák. Mezioborové přesahy a vazby - dle vybraného textu Organizace řízení

učební činnosti - individuální Organizace prostorová - po domácí přípravě školní

třída Organizace časová - do 60 minut Nutné pomůcky a prostředky - zvolený

text

Recitační soutěž•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

6. ročník

7. ročník
4 týdně, P

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:

- určuje a třídí slovní druhy
- rozlišuje tvary párového skloňování částí lidského
  těla od ostatních
- rozlišuje základní mluvnické kategorie, seznámí se
  se slovesným rodem

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci

•

- vysvětlí a zdůvodní psaní velkých písmen v jednotli-
  vých výrazech
- upevňuje vědomosti o psaní i/y /koncovky jmen,
  vyjmenovaná slova, příčestí minulé…/
- rozpozná jednotlivé větné členy, transformuje je ve
  věty vedlejší

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný,
morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí

•

- rozezná význam přenesených pojmenování
- obohacuje svou slovní zásobu vytvářením synonym-
  ních tvarů a tvorbou nových slov
- používá výkladové slovníky pro určení významu slova

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov,
rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazérech

•

- aplikuje bohatost své slovní zásoby při tvorbě vět
  dbá na spisovnost a plynulost projevu

využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace

•

Učivo
Tvarosloví
Pravopis
Psaní velkých písmen ve jménech vlastních
Pravopis i/y
Skladba
Věty jednočlenné a dvojčlenné
Základní větné členy
Rozvíjející větné členy, druhy vedl. vět
Význam slov
Sousloví a rčení
Slova jednoznačná a mnohoznačná
/synonyma, homonyma, antonyma/
Slovní zásoba a tvoření slov
Způsoby obohacování slovní zásoby
Tvoření vět
Stavba textová

Komentář

Pravopis a jednodu-
ché jazykové rozbory
v průběhu celého
školního roku

PT – na základě výběru textu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Cizí jazyk - angličtina

7. ročník
jednoduchá sdělení

Hudební výchova

Vokální činnosti

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

7. ročník
Psaní všemi deseti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

7. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci•
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí•
rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazérech

•

využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace•

2. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:

- orientuje se v základních literárních pojmech
- výrazně čte nebo přednáší vhodný literární text
- vnímá divadelní hru jako samostatný literární žánr
- projevuje zájem navštěvovat divadla a filmová před-
  stavení a kuturně se chová při jejich navštěvování
- formuluje vlastní názory na umělecké dílo

tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě
osvojených znalostí základě literární teorie

•

- dokáže vyhledat potřebné informace z dostupných zdrojů
- vybírá podstatné informace o autorech a dílech

vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v
dalších informačních zdrojích

•

Učivo
Poezie
Povídka
Kroniky
Biblické příběhy
Balady a romance
Divadelní hra
Zpracování divadelní předlohy
Autobiografická literatura
Humoristická literatura
Román
Lidová slovesnost

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Křesťanství a středověká Evropa

Hudební výchova

Poslechové činnosti
Výtvarná výchova

Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

7. ročník
Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti
Výtvarné umění a životní prostředí

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základě literární teorie•
vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

7. ročník

3. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy

žák:

-rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby
-dokáže popsat své city, pocity, nálady
-dokáže výstižně vyjádřit charakteristické rysy
 popisované osoby
-sestaví na základě faktů svůj vlastní životopis
-orientuje se v základních údajích potřebných k vyplně-
 ní různých typů tiskopisů a se základními principy
 jejich vyplňování

odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné
jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru

•

Učivo
Vypravování
Popis
Popis uměleckých děl
Líčení
Popis bytu
Popis výrobků a pracovních postupů
Charakteristika
Žákovský životopis
Tiskopisy, žádost

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství

7. ročník
Člověk ve společnosti

Výtvarná výchova

Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti

přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační technologie

6. ročník
Zpracování a využití informací

Výchova ke zdraví

7. ročník
Rodinná výchova

Výtvarná výchova

9. ročník
Výtvarné umění a životní prostředí

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

- různá žánrová zpracování balad lidových i umělých - parodie - propojení s Vv,

Hv, Dram. výchova

 Kytice•

Soutěže
Zájemci si vyberou báseň, popř. text v próze, který je zaujme. V daném termínu

se sejdou zájemci ze všech tříd a přednesou vybrané básně. Porota vybere

nejpřesvědčivějšího recitátora, který postupuje do okresního kola, které je

pořádáno Déčkem Náchod. Soutěž je rozdělena na 2 věkové kategorie - 1.

kategorie - 6., 7. třída a 2. kategorie - 8.,9. třída. Zkaždé kategorie postupuje 1

žák. Mezioborové přesahy a vazby - dle vybraného textu Organizace řízení

učební činnosti - individuální Organizace prostorová - po domácí přípravě školní

třída Organizace časová - do 60 minut Nutné pomůcky a prostředky - zvolený

text

Recitační soutěž•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
4 týdně, P

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:

- uvědomuje si složitost vývoje jazyka
- dbá o rozvoj své jazykové kultury

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní
jejich užití

•

- uvědomuje si nutnost použití cizích slov, vhodně je
  používá
- seznámí se se skloňováním obtížných tvarů podst.
  jm. domácího i cizího původu

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov,
rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazérech

•

- seznámí se se skloňováním zájmen týž/tentýž
- rozpozná slovesný vid, určuje slovesné třídy a přiřa-
  zuje slovesa ke vzorům

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci

•

- upevňuje pravopisné dovednosti
- využívá svých znalostí ze skladby o interpunkci
  ve větě i v souvětí
- prohlubuje syntaktické znalosti
- rozliší typy přívlastku
- určuje druhy vedl. vět, formuluje správné otázky
- rozliší spojky souřadící, určuje významové poměry

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný,
morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí

•

Učivo
Obecné výklady o českém jazyce
Útvary jazyka a jazyková kultura
Čeština - slovanský jazyk
Nauka o slovní zásobě
Tvoření slov
Slova přejatá - výslovnost a pravopis
Tvarosloví - nepravidelnosti ve skloňování
Tvarosloví
Skloňování zájmen týž/tentýž
Slovesný vid, slovesné třídy a vzory
Tvarosloví
Pravopis koncovek jmen a sloves
Skladba
Věta jednočlenná a dvojčlenná
Základní a rozvíjející větné členy
Typy souvětí
Druhy vedlejších vět
Souvětí souřadné

Komentář

Pravopis a jazykové
rozbory v průběhu
celého školního roku

PT – na základě výběru textu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Cizí jazyk - angličtina

8. ročník
jednoduchá sdělení

Hudební výchova

Vokální činnosti
Člověk a svět práce

Základy elektrotechniky

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

8. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití•
rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazérech

•

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci•
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí•

2. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:

- uvědomuje si rozsah české a světové literatury
- připravuje referáty a přednáší je ostatním
- chápe složitost vývoje literatury v souvislosti
  s historickým děním
- přiřazuje díla k autorům
- zařadí autora do dějinné epochy, k příslušnému
 literárnímu směru

uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v
české a světové literatuře

•

- rozpozná literární žánr a druhy, jednodušší z nich se pokouší
sám tvořit
- na základě dostupných a získaných  informací přiřadí autory k
danému literárnímu druhu a žánru

rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci,
uvede jejich výrazné představitele

•

Učivo
Česká literatura od jejích počátků do kon-
ce 19. století

Světová literatura /romantismus,
realismus/

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

8. ročník
Poslechové činnosti

Výtvarná výchova

Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

8. ročník
Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře•
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

8. ročník

3. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy

žák:

- formuluje vlastní názory
- upraví text graficky

rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní
kritický postoj

•

- dokáže výstižně vyjádřit a popsat charakterizovanou
  osobu
- výstižně popíše své city, pocity, nálady
- orientuje se v textu

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří
koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování

•

- předává získané informace vhodným a srozumitelným
  způsobem ostatním

odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a
hodnocení , ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním z
dostup. inf. zdrojů

•

Učivo
Zpráva
Oznámení
Pozvánka
Reklama
Charakteristika literárních postav
Subjektivně zabarvený popis
Výklad
Výtah

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

8. ročník
Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti

Člověk a svět práce

Základy elektrotechniky

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

8. ročník
Svět práce

Výchova ke zdraví

Rodinná výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj•
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování•
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení , ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním z dostup. inf. zdrojů•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

- seznámení s českými literárními osobnostmi 18. - 19. století a jejich stěžejními

díly - výběr autorů autorů dle zájmu žáků - na základě nalezených informací žáci

vytvoří informační nástěnné tabule

 Starší česká literatura•

Soutěže
Zájemci řeší dané úkoly ve stanoveném čase. Olympiáda má 2 části -

gramatickou a slohovou, každý rok je zadání obměňováno. Spolupráce s Déčkem

Náchod. Rozvíjené klíčové kompetence: -KK k řešení problému - samostatně řeší

problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické,

matematické a empirické postupy Mezioborové přesahy a vazby: dle zadání,

popř. zvoleného tématu Organizace řízení učební činnosti - individuální

Organizace prostorová - školní třída Organizace časová - 90 minut Nutné

pomůcky a prostředky - psací potřeby, papír, zadání

Olympiáda v českém

jazyce

•

Zájemci si vyberou báseň, popř. text v próze, který je zaujme. V daném termínu

se sejdou zájemci ze všech tříd a přednesou vybrané básně. Porota vybere

Recitační soutěž•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
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5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

8. ročník

nejpřesvědčivějšího recitátora, který postupuje do okresního kola, které je

pořádáno Déčkem Náchod. Soutěž je rozdělena na 2 věkové kategorie - 1.

kategorie - 6., 7. třída a 2. kategorie - 8.,9. třída. Zkaždé kategorie postupuje 1

žák. Mezioborové přesahy a vazby - dle vybraného textu Organizace řízení

učební činnosti - individuální Organizace prostorová - po domácí přípravě školní

třída Organizace časová - do 60 minut Nutné pomůcky a prostředky - zvolený

text

9. ročník
4 týdně, P

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:

- rozpozná slovanské jazyky, odliší je od ostatních
- uvědomí si složitost vývoje jazyka

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní
jejich užití

•

- orientuje se ve výslovnosti a pravopise slov cizího pů-
  vodu a v používání jazykových příruček

samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem
spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

•

- prohlubuje a upevňuje dříve získané znalosti

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov,
rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazérech

•

- vyhledá přechodníkové tvary v textu
- aplikuje znalost pouček v pravopisu velkých písmen

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci

•

- rozliší větu jednoduchou a souvětí
- rozezná typy souvětí
- užívá pravidel o interpunkci  ve větě jednoduché i
  souvětí

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný,
morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí

•

- zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby
  jeho členění

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v
souvětí

•

Učivo
Jazyky slovanské
Obecné výklady o českém jazyce
Psaní a výslovnost slov přejatých
Tvoření slov
Stavba slova a pravopis souvisící se stav-
bou slova
Význam slova
Tvarosloví
Skloňování slov přejatých
Přechodníky
Psaní velkých písmen
Skladba
Věta jednoduchá, interpunkce v ní
Větné členy
Věta jednoduchá a souvětí
Souvětí souřadné a podřadné
Stavba textová
Zásady českého slovosledu

Komentář

Pravopis a všestan-
né jazykové rozbory
v průběhu celého
školního roku
PT – na základě výběru textu
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5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Cizí jazyk - angličtina

9. ročník
jednoduchá sdělení

Výchova k občanství

Mezinárodní vztahy, globální svět
Hudební výchova

Vokální činnosti
Člověk a svět práce

Práce na PC

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití•
samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami•
rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazérech

•

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci•
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí•
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí•

2. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:

- vyjádří své pocity z přečteného textu
-formuluje vlastní názory na umělecké dílo

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svěj názor doloží
argumenty

•

- uvědomuje si nutné rozdíly mezi různými zpraváními téhož
námětu v literatuře, filmu, dramatu
- sám přetváří dle svých schopností literární předlohu do roviny
výtvarné a dramatický /i naopak/

porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním,
dramatickém i filmovém zpracování

•

-orientuje se v základních literárních směrech 20.st.
-má přehled o významných představitelích české a
 světové literatury
-objasňuje základní literární pojmy
-přiřazuje díla k autorům daného období

rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora•

Učivo
Literatura přelomu 19. a 20. století
Literatura 1. poloviny 20. století – mezi-
válečná poezie a próza, odraz války v li-
teratuře
Literatura 2. poloviny 20. století – oficiální,
exilová a samizdatová česká literatura
Světová literatura
Současná literatura

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

9. ročník
Poslechové činnosti

Výtvarná výchova

Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

9. ročník
Užité práce dekorativní a prostorové
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5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

9. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svěj názor doloží argumenty•
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování•
rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora•

3. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy

žák:

-rozlišuje jednotlivé slohové útvary, vhodně je sestavuje,
 užívá rozmanitých jazykových prostředků
-nabyté vědomosti prakticky aplikuje

rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr
partnera v hovoru

•

-diskutuje vhodným způsobem, ovládá své emoce
- otevřeně vyjádří svůj názor
-posoudí a doloží na konkrétních ukázkách v tisku
 úvahové útvary
- správně se orientuje ve slohových útvarech

zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a
pravidel dialogu

•

- na základě zhodnocené komunikační situace pohotově a
vhodnou formou reaguje
- svým projevem se snaží zaujmout posluchače

v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá
verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

•

Učivo
Opakování probraných slohových útvarů
Úřední písemnosti
Úvaha
Proslov
Diskuse
Publicistické útvary

Souhrnné poučení o slohu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství

9. ročník
Mezinárodní vztahy, globální svět
Člověk jako jedinec

Výtvarná výchova

Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti

přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační technologie

6. ročník
Zpracování a využití informací

Výchova ke zdraví

9. ročník
Rodinná výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru•
zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu•
v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Žáci ve skupinách tvoří pohádku /komiks, bajku.../ a na základě vzniklých prací

vznikne společná knížka. Žáci své práce přepíší v programu Word, k jednotlivým

příběhům vytvoří ilustrace, sami ji graficky upraví. Výsledné literární dílko

prezentují mladším spolužákům, popřípadě dětem v MŠ, kde ji ponechají k

dispozici učitelům. Rozvíjené KK: KK komunikativní - formulují a vyjadřují své

myšlenky a názory, vyjadřují se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i

ústním projevu KK k řešení problémů - samostatně řeší problémy, volí vhodné

způsoby řešení KK sociální a personální - účinně spolupracuje ve skupině, podílí

se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu Mezioborové přesahy

a vazby - výtvarná výchova, informatika Organizace a řízení učební činnosti -

individuální Organizace prostorová - učebna čj, učebna PC Organizace časová - 1

měsíc po přijímacích zkouškách Vyučovací metoda - skupinová práce Nutné

pomůcky a prostředky - kreslící potřeby, papíry, počítač

Literární pokus o

knihu

•

Soutěže
Zájemci řeší dané úkoly ve stanoveném čase. Olympiáda má 2 části -

gramatickou a slohovou, každý rok je zadání obměňováno. Spolupráce s Déčkem

Náchod. Rozvíjené klíčové kompetence: -KK k řešení problému - samostatně řeší

problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické,

matematické a empirické postupy Mezioborové přesahy a vazby: dle zadání,

popř. zvoleného tématu Organizace řízení učební činnosti - individuální

Organizace prostorová - školní třída Organizace časová - 90 minut Nutné

pomůcky a prostředky - psací potřeby, papír, zadání

Olympiáda v českém

jazyce

•

Zájemci si vyberou báseň, popř. text v próze, který je zaujme. V daném termínu

se sejdou zájemci ze všech tříd a přednesou vybrané básně. Porota vybere

nejpřesvědčivějšího recitátora, který postupuje do okresního kola, které je

pořádáno Déčkem Náchod. Soutěž je rozdělena na 2 věkové kategorie - 1.

kategorie - 6., 7. třída a 2. kategorie - 8.,9. třída. Zkaždé kategorie postupuje 1

žák. Mezioborové přesahy a vazby - dle vybraného textu Organizace řízení

učební činnosti - individuální Organizace prostorová - po domácí přípravě školní

třída Organizace časová - do 60 minut Nutné pomůcky a prostředky - zvolený

text

Recitační soutěž•

5.1.2  Cizí jazyk - angličtina

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
Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk

Cílem předmětu Anglický jazyk na 1. stupni je poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných konverzačních
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5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

frází, na jednoduchých textech budovat čtenářské dovednosti a na nich pak schopnost psát. Zejména v počátcích

upřednostňujeme induktivní způsob výuky před výukou deduktivní. Neučíme tedy nejdříve poučky, ale

ponecháváme žákům prostor, aby si z textů říkadel, jednoduchých básniček a podobně sami odvodili, jak vyjádřit

jiné věty. Gramatiku učíme teprve tehdy, když jsou příslušné pojmy zvládnuty v předmětu Český jazyk

a literatura (např. časování sloves).

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk je zaměřeno na:

komunikační schopnosti žáků

schopnost dorozumět se v běžných situacích v daném jazyce

seznámení žáků s reáliemi anglicky hovořících zemí

pochopení cizojazyčných kultur a  toleranci k nim

otevírání možností studia a práce v anglicky hovořících zemích

lepší porozumění při práci s mediální technikou

Časové vymezení předmětu:

3.- 5. ročník – 3 hodiny týdně.

Organizační vymezení předmětu:

Výuka probíhá ve třídě, učebně PC

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cíle.

Samostatná práce, práce ve dvojicích, skupinová práce, práce s textem, práce s poslechem, hry, soutěže,

manipulační činnosti dle charakteru učiva, krátkodobé projekty.

Kompetence k učení

Žák:

Pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život,

propojovat probraná témata a jazykové jevy,

Učitel:

Dostatek času věnuje nácviku studijního čtení. Vyhlédávání klíčových slov, formulování hlavních myšlenek

a vytváření otázek. Hodnotí především individuální pokrok. Nejdůležitější látku prezentuje několika různými

metodami, zdůrazňuje motivační aktivity.

Kompetence k řešení problémů

Žák:

Řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí,

nebát se mluvit anglicky s cizím člověkem,

naučit se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba.

Kompetence komunikativní

Porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce,

umět zformulovat jednoduché myšlenky anglicky,

rozumět promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce,

Učitel:

Podporuje tvůrčí atmosféru ve třídě. Motivuje žáky, uvádí příklady ze známého prostředí.

Kompetence sociální a personální

Žák:

V jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu,

dodržovat v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování,

spolupracovat v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu.

Učitel:

Na začátku hodiny zařazuje koncentrační nebo motivační aktivity, dbá, aby se zapojil co největší počet žáků

a každý měl prostor k sebevyjádření. Dává dostatek času reflexi dokončených aktivit. Začleňuje dostatečně často

metody kooperativního učení.

Kompetence občanské
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5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

Žák:

Získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi,

umět srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se anglicky mluvících zemí a České republiky.

Učitel:

Podněcuje k vyjádření vlastních názorů a myšlenek. Respektuje a vede k respektu individuálních rozdílů mezi

studenty.

Kompetence pracovní

Učitel:

napomáhá při cestě ke správnému řešení

zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků

vede žáky k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví

vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou

Žáci – dodržují hygienu práce

dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou

snaží se využívat svých znalostí v praxi

A N G L I C K Ý J A Z Y K

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň

Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk

Vzdělávací obsah předmětu

získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu

osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce

získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce

porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených

znalostí

poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného

jazyka a k práci s nimi

pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi,

respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů.

Formy realizace:

Vyučovací hodina - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná ústní),

samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, recitace,

dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé projekty

Olympiády

Příležitostné akce

Projekty

Časová dotace

- 3 hodiny týdně, od 6. do 9. ročníku.

Místo realizace

jazykové učebny

učebna PC

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Učitel – zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají, třídí a kombinují informace

vede žáky k ověřování výsledků

zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků

sleduje pokrok žáků
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5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

Žáci - vyhledávají a třídí informace

vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení

propojují získané poznatky do širších celků

poznávají smysl a cíl učení

Kompetence k řešení problémů

Učitel – klade vhodné otázky

zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

umožní volný přístup k informačním zdrojům

Žáci - vyhledávají informace vhodné k řešení problému

jsou schopni pochopit problém

samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení

uvážlivě rozhodují

Kompetence komunikativní

Učitel – vede žáky k výstižnému a souvislému projevu

zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat

vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,....

vede žáky, aby brali ohled na druhé

Žáci – komunikují na odpovídající úrovni

umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat

formulují a vyjadřují své názory a myšlenky

účinně se zapojují do diskuse

využívají informačních a komunikačních prostředků

Kompetence sociální a personální

Učitel – vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

dodává žákům sebedůvěru

vede žáky k dodržování pravidel

hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti

Žáci – spolupracují ve skupině

podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

věcně argumentují

jsou schopni sebekontroly

Kompetence občanské

Učitel – zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní

motivuje žáky k prozkoumávání a pohledů lišících se od jejich vlastních

vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů

vede žáky ke vzájemnému naslouchání si

Žák – respektuje názory ostatních

umí se zodpovědně rozhodnout podle dané situace

Kompetence pracovní

Učitel – napomáhá při cestě ke správnému řešení

zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků

vede žáky k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví

vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou

Žáci – dodržují hygienu práce

dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou

jsou schopni efektivně organizovat svou práci

využívají svých znalostí v praxi

Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

EGS - jsme Evropané

Evropa a svět

OSV - poznávání lidí

mezilidské vztahy

kooperace a kompetice, komunikace

MDV - tvorba mediálního sdělení

práce v realizačním týmu

MKV - lidské vztahy

mezilidské vztahy, etnický původ

VDO - principy demokracie

občan, společnost , stát

občan a škola

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

• Kompetence k řešení problémů

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si

vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní , společenské a kulturní jevy

• Kompetence komunikativní

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reguje na ně a

tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

• Kompetence občanské

• respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do

kulturního dění a sportovních aktivit

3. ročník
3 týdně, P
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5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

3. ročník

1. - pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
Očekávané výstupy

žák:

Žáci znají a používají „hello!, hi!, good morning, good bye“
Reagují na povely „stand up, sit down, come here“ „listen, look,
open – close your book“„ write, colour, touch, match, sing, read,
say, count“

rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje•

Pasivní porozumění jednoduchého textu

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované
konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění

•

Učivo
pozdravy „hello!, hi!, good morning, good bye“, představení sebe

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Literární a dramatická výchova 3.ročník

3. ročník
Dramatizace

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje•
pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění•

2. - jednoduchá sdělení
Očekávané výstupy

žák:

Slovní zásoba z tematických okruhů: moje třída –  my classroom,
moje rodina –  my family, můj dům – my home, můj pokoj - my
room, barvy – colours, abeceda – alphabet, čísla – numbers

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní
zásoby

•

píše slova podle diktátu učitele, přiřazuje slova k příslušným
obrázkům

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova•

Pasivní porozumění jednoduchého textu

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované
konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění

•

Učivo
přání k narozeninám

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

3. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby•
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova•
pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění•

3. - tematické okruhy a slovní zásoba
Očekávané výstupy

žák:

Slovní zásoba z tematických okruhů: moje třída –  my classroom,
moje rodina –  my family, můj dům – my home, můj pokoj - my
room, barvy – colours, abeceda – alphabet, čísla – numbers

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní
zásoby

•

Žáci znají a používají „hello!, hi!, good morning, good bye“
Reagují na povely „stand up, sit down, come here“ „listen, look,
open – close your book“„ write, colour, touch, match, sing, read,
say, count“

rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje•

píše slova podle diktátu učitele, přiřazuje slova k příslušným
obrázkům

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova•

Učivo
barvy, čísla 0 - 100, abeceda, dům, třída, školní potřeby, rodné
město, hračky

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Multikulturalita

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
2. Výtvarné osvojování skutečnosti.

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby•
rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje•
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova•
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5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

3. ročník

4. - základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov - věta
Očekávané výstupy

žák:

Slovní zásoba z tematických okruhů: moje třída –  my classroom,
moje rodina –  my family, můj dům – my home, můj pokoj - my
room, barvy – colours, abeceda – alphabet, čísla – numbers

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní
zásoby

•

píše slova podle diktátu učitele, přiřazuje slova k příslušným
obrázkům

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova•

Pasivní porozumění jednoduchého textu

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované
konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění

•

Učivo
sloveso "to be" pozitiv, negativ, otázka a krátká odpověď
přivlastňovací zájmena "his, her"
předložky "in, from, under, on, next to"
neurčitý člen "a - an"
existenční vazba "there is - there are"

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby•
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova•
pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Aktivita pro 3. ročník hry na procvičování slovní zásoby, rozdílnost tradic v

různých zemích Rozvíjení KK: KK k učení - vyhledává a třídí informace na

základě jejich pochopení KK občanské - respektuje a oceňuje vánoční tradice v

našich a jiných zemích Organizace a řízení učební činnosti: frontální a skupinová

Organizace prostorová: třída V časová: 3 vyučovací hodiny Pomůcky: knihy,

obrázky, PC

Vánoce•

Aktivita pro 3. ročník hra s kartičkami, přiřazování slov k obrázkům, odhad

významu nového slova Rozvíjené KK: KK k učení - operuje s obecně užívanými

termíny KK komunikativní - rozvoj aktivní slovní zásoby Organizace a řízení

učební činnosti: individuální a skupinová Organizace prostorová : třída

Organizace časová: dle potřeby Nutné pomůcky: kartičky s obrázky

internacionální slova•
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5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

4. ročník

4. ročník
3 týdně, P

1. -pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
Očekávané výstupy

žák:

- osvojí si okruhy slovní zásoby k daný tematům

rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k
osvojovaným tématům

•

-umí využít předtištěné texty k doplňování jednotlivých slov

sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné
sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní
údaje do formulářů

•

-vytváří jednoduché dialogy na zadané téma

reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a
jednoduché konverzace

•

- pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne
požadovanou informaci

aktivně se zapojí do jednoduché konverzace•

Učivo
pozdravy, oslovení, poděkování, představení sebe a členů své
rodiny

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
Komunikační a slohová výchova

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům•
sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů•
reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace•
aktivně se zapojí do jednoduché konverzace•

Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod
SMILE verze 3.0.0 70



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

4. ročník

2. - jednoduchá sdělení
Očekávané výstupy

žák:

- osvojí si okruhy slovní zásoby k daný tematům

rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k
osvojovaným tématům

•

-umí využít předtištěné texty k doplňování jednotlivých slov

sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné
sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní
údaje do formulářů

•

- používá významově podobná slova
obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu•

Učivo
přání k narozeninám, přání k Vánocům, omluva, dopis příteli

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům•
sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů•
obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu•

3. - tematické okruhy a slovní zásoba - já a moji přátelé, domácí mazlíčci, volný čas a zájmová
Očekávané výstupy

žák:

- osvojí si okruhy slovní zásoby k daný tematům

rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k
osvojovaným tématům

•

- používá při práci časopisy, obrazové a poslechové materiály
rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů•

 - dbá na správnou výslovnost

čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující
známou slovní zásobu

•

- orientace v textu, tvoří odpovědi na dané otázky

vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří
odpověď na otázku

•

využívá znalostí abecedy
používá dvojjazyčný slovník•

-vytváří jednoduché dialogy na zadané téma

reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a
jednoduché konverzace

•

Učivo
části obličeje, části těla lidského i zvířecího, sport, hudební nástroje,
jídlo, pití

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

4. ročník
2. Výtvarné osvojování skutečnosti

přesahy z učebních bloků:
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5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

4. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům•
rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů•
čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu•
vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku•
používá dvojjazyčný slovník•
reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace•

4. - základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov - věta
Očekávané výstupy

žák:

-umí využít předtištěné texty k doplňování jednotlivých slov

sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné
sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní
údaje do formulářů

•

-vytváří jednoduché dialogy na zadané téma

reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a
jednoduché konverzace

•

- používá významově podobná slova
obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu•

Učivo
sloveso " to have got" (negativ, pozitiv), sloveso v otázce, krátké
odpovědi
sloveso " to be" (negativ, pozitiv), sloveso v otázce, krátké odpovědi
sloveso "can" (negativ, pozitiv), sloveso v otázce, krátké odpovědi
sloveso " like" (negativ, pozitiv), sloveso v otázce, krátké odpovědi

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů•
reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace•
obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

5. ročník

5. ročník
3 týdně, P

1. - pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
Očekávané výstupy

žák:

- osvojí si okruhy slovní zásoby k daný tematům a umí je použít v
jednoduchých větách

rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k
osvojovaným tématům

•

- dodržuje pravidla anglické gramatiky

sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné
sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní
údaje do formulářů

•

Využívá svých dovedností při komunikaci s ostatními

reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a
jednoduché konverzace

•

- používá významově podobná slova
obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu•

Učivo
pozdravy, oslovení, poděkování,

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům•
sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů•
reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace•
obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

5. ročník

2. - jednoduchá sdělení
Očekávané výstupy

žák:

- osvojí si okruhy slovní zásoby k daný tematům a umí je použít v
jednoduchých větách

rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k
osvojovaným tématům

•

- používá při práci časopisy, obrazové a poslechové materiály
rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů•

Učivo
komunikace při nakupování

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

5. ročník
Komunikační a slohová výchova

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům•
rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů•

3.  tématické okruhy a slovní zásoba
Očekávané výstupy

žák:

- osvojí si okruhy slovní zásoby k daný tematům a umí je použít v
jednoduchých větách

rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k
osvojovaným tématům

•

- používá při práci časopisy, obrazové a poslechové materiály
rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů•

- orientuje se ve slovníku, vyhledává informace
používá dvojjazyčný slovník•

Využívá svých dovedností při komunikaci s ostatními

reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a
jednoduché konverzace

•

Učivo
volný čas a zájmová činnost, příroda a počasí, školní rozvrh
a vyučovací předměty, oblékání, národnosti a jejich mateřský jazyk,
nakupování, měsíce v roce, zvířata, prázdniny

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

5. ročník
Komunikační a slohová výchova

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

5. ročník

Kritéria hodnocení
rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům•
rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů•
používá dvojjazyčný slovník•
reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace•

4. - základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov - věta
Očekávané výstupy

žák:

- dbá na správnou výslovnost, tempo a rytmus věty

čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující
známou slovní zásobu

•

- dodržuje pravidla anglické gramatiky

sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné
sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní
údaje do formulářů

•

- používá významově podobná slova
obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu•

Učivo
třetí osoba přítomného času
přivlastňovací přídavná jména
zápor v přítomném času
předložky "in, on, berwen, next to, opposite"
přítomný čas průběhový, krátké odpovědi
vyjádření přání "I´d like"
řadové číslovky
čas minulý "was, were, had", krátké záporné odpovědi
minulý čas prostý
minulý čas nepravidelná slovesa "have, go, see, buy"
přítomný čas průběhový s významem budoucího času
vyjádření budoucího času s pomocí "going to"

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu•
sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů•
obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu•

6. ročník
3 týdně, P
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

6. ročník

1. pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
Očekávané výstupy

žák:

- práce se zvukovými materiály - nahrávky k učebnici, VHS, ...
- poslech a porozumění krátkému příběhu, rozhovoru
- upevňování správné výslovnosti
-  poslechová cvičení
- plnění pokynů učitele formou hry

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci•

- zeptá se, kdy kdo přijde a jak dlouho zůstane
- tvoří rozhovory
- odpovídá na jednoduché otázky učitele
- získává základní informace o lidech kolem sebe

vyžádá jednoduchou informaci•

Učivo
jednoduchá sdělení
pozdravy, rozloučení, představování
oslovení a reakce na oslovení
žádost o informaci, službu a pomoc
poděkování rozhovory
nakupování
základní společenské fráze

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
rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci•
vyžádá jednoduchou informaci•

2. jednoduchá sdělení
Očekávané výstupy

žák:

- představí sebe i svojí rodinu
- zeptá se na jméno, bydliště a telefonní číslo a umí odpovědět na
jednoduché otázky
- vyplňuje jednoduchý formulář
- popíše rodinnou fotografii
- vyjádří co rádi dělají a co mají rádi

sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými
okruhy

•

Učivo
popis osoby a rodiny
popis cesty
volný čas a zájmová činost
cestování
popis plánu města
orientace na mapě

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

Hudební výchova

6. ročník
Vokální činnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

6. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy•

3. tématické okruhy a slovní zásoba
Očekávané výstupy

žák:

- zeptá se, kdy kdo přijde a jak dlouho zůstane
- tvoří rozhovory
- odpovídá na jednoduché otázky učitele
- získává základní informace o lidech kolem sebe

vyžádá jednoduchou informaci•

- představí sebe i svojí rodinu
- zeptá se na jméno, bydliště a telefonní číslo a umí odpovědět na
jednoduché otázky
- vyplňuje jednoduchý formulář
- popíše rodinnou fotografii
- vyjádří co rádi dělají a co mají rádi

sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými
okruhy

•

Učivo
počítače a internet
dovolená
státy a národnosti
svátky Vel. Británie a USA
přátelé po internet
škola a hodina angličtiny
Česká Republika
společenské fráze
nakupování
v muzeu a u lékaře
jídlo a zdravý způsob života
zvířata
sporty
moje oblíbená kniha

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vyžádá jednoduchou informaci•
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

6. ročník

4. základní gramatické struktury a typy vět základního lexikálního principu pravopisu slov - věta
Očekávané výstupy

žák:

- představí sebe i svojí rodinu
- zeptá se na jméno, bydliště a telefonní číslo a umí odpovědět na
jednoduché otázky
- vyplňuje jednoduchý formulář
- popíše rodinnou fotografii
- vyjádří co rádi dělají a co mají rádi

sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými
okruhy

•

- dopisování, chatování, e-mail
- nácvik psaní složitých slov a zeměpisných názvů
- postupné zdokonalování samostatného písemného projevu
- nácvik správného pravopisu nových slov - důraz na složitější
slova
- písemná práce s krátkým textem ( doplňování, obměňování slov,
tvorba otázek a odpovědí,...)

písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a
krátké texty

•

Učivo
přivlastňovací pád
přítomný čas průběhový a prostý
minulý čas prostý
vyjádření budoucnosti - going to,will
vazba There is / There are
rozkazovací způsob
množná čísla podstat. jmen
stupňování přídavných jmen
předložky
číslovky
zájmena přivlastňovací, neurčitá, záporná
vyjádření povinnosti a nutnosti - have to

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy•
písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

- popis města, ve kterém žijeme - zpracování získaných informací v AJ - text,

ilustrace - propojení se Z, D, Vv

My town•

7. ročník
3 týdně, P
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

7. ročník

1. pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
Očekávané výstupy

žák:

- práce se zvukovými materiály - AUDIO, VIDEO
- poslech učebních textů, porozumění a schopnost převyprávění
- upevňování správné výslovnosti - nová slovní zásoba a fráze
- poslechová cvičení
- rozumí přiměřeně obtížným souvislým sdělením při konverzaci
dvou a více osob

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci•

- získává a podává informace o sobě, své rodině a přátelích
- pohovoří o svých zálibách a koníčcích
- odpovídá na dotazy
- získává základní informace o lidech a dění kolem sebe
- umí jednoduše vyjádřit svůj názor

jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních
situacích

•

- životní styl člověka, zdravý život
- části těla a lidské smysly
- prázdniny, příroda a cestování
- škola a volný čas
- seznámí se s reáliemi anglicky mluvících zemí (zeměpis, historie,
zvyky)
- práce s mapou a doplňkovými učebními materiály
- získávání informací formou referátů pomocí internetu a
počítačového programu

sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými
okruhy

•

Učivo
uvítací fráze
poděkování a reakce na poděkování
prosba, žádost o informaci
základní společenské obraty
vyjádření vlastního názoru a postoje

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci•
jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích•
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

7. ročník

2. jednoduchá sdělení
Očekávané výstupy

žák:

- stručně převypráví obsah textu v češtině i angličtině
- plní zadané úkoly týkající se zadaného textu - odpovídá na
otázky, vyhledává informace a obměňuje text

stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i
konverzace

•

- životní styl člověka, zdravý život
- části těla a lidské smysly
- prázdniny, příroda a cestování
- škola a volný čas
- seznámí se s reáliemi anglicky mluvících zemí (zeměpis, historie,
zvyky)
- práce s mapou a doplňkovými učebními materiály
- získávání informací formou referátů pomocí internetu a
počítačového programu

sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými
okruhy

•

- umí vytvořit krátkou zprávu či sdělení
- umí napsat stručný osobní dopis
- umí napsat pohlednici z prázdnin
- nacvičuje psaní složitých slov a zeměpisných názvů
- postupně zdokonaluje samostatný písemný projev

písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a
krátké texty

•

Učivo
části těla, vnitřní orgány, smysly, vlastnosti, záliby
popis přítele
popis plánu města a orientace na mapě
vede telefonický rozhovor
popis zážitků z prázdnin
příroda, počasí

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

Český jazyk a literatura

7. ročník
Jazyková výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace•
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy•
písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

7. ročník

3. tématické okruhy a slovní zásoba
Očekávané výstupy

žák:

- životní styl člověka, zdravý život
- části těla a lidské smysly
- prázdniny, příroda a cestování
- škola a volný čas
- seznámí se s reáliemi anglicky mluvících zemí (zeměpis, historie,
zvyky)
- práce s mapou a doplňkovými učebními materiály
- získávání informací formou referátů pomocí internetu a
počítačového programu

sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými
okruhy

•

- umí vytvořit krátkou zprávu či sdělení
- umí napsat stručný osobní dopis
- umí napsat pohlednici z prázdnin
- nacvičuje psaní složitých slov a zeměpisných názvů
- postupně zdokonaluje samostatný písemný projev

písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a
krátké texty

•

Učivo
prázdniny
příroda
Země a sluneční soustava,
lidské smysly
životní styl a stravovací návyky
části těla a orgány
vznik lidských civilizací
národy
kulturní tradice
Skotsko, Irsko, Kanada, Austrálie, New York
život Vikingů
cestování
škola
charakteristika členů rodiny
volný čas přátelství
dopravní nehody
pohádky: Princezna Pocahontas, Ali-Baba a čtyřicet loupežníků,
Gulliverovy cesty

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy•
písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

7. ročník

4. základní gramatické struktury a typy vět základního lexikálního principu pravopisu slov - věta
Očekávané výstupy

žák:

- životní styl člověka, zdravý život
- části těla a lidské smysly
- prázdniny, příroda a cestování
- škola a volný čas
- seznámí se s reáliemi anglicky mluvících zemí (zeměpis, historie,
zvyky)
- práce s mapou a doplňkovými učebními materiály
- získávání informací formou referátů pomocí internetu a
počítačového programu

sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými
okruhy

•

- umí vytvořit krátkou zprávu či sdělení
- umí napsat stručný osobní dopis
- umí napsat pohlednici z prázdnin
- nacvičuje psaní složitých slov a zeměpisných názvů
- postupně zdokonaluje samostatný písemný projev

písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a
krátké texty

•

Učivo
přítomný a minulý čas prostý a průběhový
budoucí čas ( will/ won´t, going to + infinitiv )
předpřítomný čas
číslovky - základní, řadové násobné, neurčité, zlomky
trpný rod
modální slovesa ( opisná konstrukce - can / to be able to )
fázová slovesa
vyjádření množství
lexikální princip pravopisu slov
slovní zásoba a tvoření slov
nepravidelná slovesa

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy•
písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

- získání základních informací o Velké Británii - práce s mapou a obrazovými

materiály - vytvoření jednoduché ilustrované mapy - skupinová práce - propojení

se Z, Vv

Great Britain and the

sea

•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
3 týdně, P

1. pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
Očekávané výstupy

žák:

- běžné fráze při nakupování
- orientace na  cestáchí: ubytovámí, dopravní prostředky, varovné
nápisy, názvy obchodů, výměna peněz
- umí požádat o informaci, poděkovat, odpovědět na dotaz, vyjádřit
svůj názor

jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních
situacích

•

Učivo
základní zdvořilé společenské obraty a fráze
vyjádření vlastního názoru a postoje
souhlas/nesouhlas
přání
blahopřání
omluva a reakce na omluvu

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích•

2. jednoduchá sdělení
Očekávané výstupy

žák:

- běžné fráze při nakupování
- orientace na  cestáchí: ubytovámí, dopravní prostředky, varovné
nápisy, názvy obchodů, výměna peněz
- umí požádat o informaci, poděkovat, odpovědět na dotaz, vyjádřit
svůj názor

jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních
situacích

•

Učivo
popis denního režimu
charakteristika své oblíbené knihy a filmu
charakteristika hlavní postavy literárního díla
popis významné osobnosti
popis státních symbolů Velké Británie a USA
základní vztahy – existenciální (Kdo?…), prostorové (Kde? Kam?…),
časové (Kdy?…), kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní
(Kolik?…)

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

Český jazyk a literatura

6. ročník
Jazyková výchova

8. ročník
Jazyková výchova
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích•

3. tématické okruhy a slovní zásoba
Očekávané výstupy

žák:

- v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
- dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů

odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu•

- procvičování fonetických jevů
- upevňování správné výslovnosti
- věta a správná intonace
- intenzivní práce s poslechem s porozuměním
- schopnost převyprávět text v anglickém jazyce

rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu
autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá
známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky

•

- čte širší okruh tištěných materiálů, orientuje se i v úryvcích
autentických textů
- pracuje s vybranými textovými materiály
- věta a její správná intonace
- cílené zdokonalování výslovnosti

čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu•

Učivo
komunikace
denní režim a osobní hygiena
světová móda
matematické slovní úlohy
aktivity ( volný čas, doma )
přátelství
charakteristika oblíbené knihy a filmu
sluneční soustava
horoskopy

cestování do zahraničí, ubytování
osobnosti britské historie
symboly VB
orientace v mapě Londýna
nakupování v Londýně
symboly a základní informace o dějinách USA
historie amerických značek
restaurace ( FAST FOOD )
pracovní postupy
charakteristika knih
pohádka Ošklivé kačátko
osobní dopis, formulář a dotazník

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu•
rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy,
fráze a odpovědi na otázky

•

čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

8. ročník

4. základní gramatické struktury a typy vět základního lexikálního principu pravopisu slov - věta
Očekávané výstupy

žák:

- umí vyplnit běžný formulář a dotazník
- napíše osobní dopis
- umí vyjádřit své zážitky, dojmy, přání,...
- sestaví jednoduché,písemné sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tématickými
okruhy

písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a
krátké texty

•

- pracuje s náročnějším textem
- pracuje s různými druhy slovníků

používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova
ve vhodném výkladovém slovníku

•

Učivo
přítomný, minulý a budoucí čas prostý a průběhový
předpřítomný čas průběhový a prostý
slovní druhy
vztažná zájmena - who, which, that
modální slovesa
vyjádření postoje - I like, I don´t mind, I hate ...ing...
zájmena zvratná a zdůrazňovací
tvoření příslovcí z přídavných jmen
gramatické struktury a typy vět

trpný rod / budoucí, přítomný a minulý
nepravidelná slovesa

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty•
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

- Londýn - město mnoha tváří: kultura, historie a nakupování - na základě

získaných poznatků vytvářejí žáci ve skupinách vlastní práce na zvolené téma -

přesah do Vv, D, Z

London•

9. ročník
3 týdně, P
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

9. ročník

1. pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
Očekávané výstupy

žák:

- bez pomoci slovníku dokáže z kontextu odhadnout význam
neznámých slov
- dokáže reprodukovat vyslechnutý nebo přečtený text

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci•

- umí samostatně vést jednoduchý dialog
- dokáže vyjádřit svůj vlastní názor
- umí formulovat otázky a odpovídat na ně
- vede dialog na konkrétní témata - např. v hotelu, ve městě, na
návštěvě,....

jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních
situacích

•

Učivo
upevnění slovní zásoby a společenských obratů
rozmluvení žáků v každodenních situacích
důraz na pamětní zvládnutí zadaných frází
jednoduchá sdělení - žáídost, poděkování, představení, omluva,...
setkání
společenský program

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci•
jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích•

2. jednoduchá sdělení
Očekávané výstupy

žák:

- umí samostatně vést jednoduchý dialog
- dokáže vyjádřit svůj vlastní názor
- umí formulovat otázky a odpovídat na ně
- vede dialog na konkrétní témata - např. v hotelu, ve městě, na
návštěvě,....

jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních
situacích

•

- umí napsat stručný životopis
- vyplní běžný formulář, dotazník a žádost
- vytváří složitější souvětí
- pracuje s gramatickými pravidly a umí je aplikovat

písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a
krátké texty

•

Učivo
pohovoří o svém oblíbeném sportu
popíše konkrétní předmět a pracovní postup
vyjádří vlastní zájmy s ohledem na volbu povolání
požádá o informaci, svolení, pomoc
dokáže poradit a doporučit způsob řešení problému

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

Český jazyk a literatura

9. ročník
Jazyková výchova
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Cizí jazyk - angličtina
Učební osnovy

9. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích•
písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty•

3. tématické okruhy a slovní zásoba
Očekávané výstupy

žák:

- využívá tištěné materiály - anglický časopis RR
- využívá slovníky a jazykové příručky
- dokáže pracovat s autentickými texty - knihy, prospekty

čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu•

- v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
- dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů

odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu•

Učivo
prázdniny
rodokmen a příbuzenské vztahy
charakteristika postav
lidské vlastnosti
popis předmětu
psaní deníku z jazykového pobytu
dojmy z návštěv turistických míst
dopis hostitelské rodině
oslavy a svátky
pracovní postup
organizace běžných domácích prací
pocity, pozdravy a rozloučení
cestování v hromadných prostředcích
žádosti, gratulace
návštva lékaře
mödní trendy
britské tradiční rychlé občerstvení
volba povolání
záliby a koníčky
dějiny Velké Británie dějiny USA
charakteristika literárních děl

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu•
odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Německý jazyk
Učební osnovy

9. ročník

4. základní gramatické struktury a typy vět základního lexikálního principu pravopisu slov - věta
Očekávané výstupy

žák:

- umí napsat stručný životopis
- vyplní běžný formulář, dotazník a žádost
- vytváří složitější souvětí
- pracuje s gramatickými pravidly a umí je aplikovat

písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a
krátké texty

•

- v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
- dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů

odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu•

Učivo
přítomný, minulý a budoucí čas prostý a průběhový
předpřítomný čas
nepřímá řeč
frázová slovesa
tvoření přídavných jmen a příslovcí příponami
vedlejší věty - příslovečné časové, místní, účelové, podmínkové,
příčinné
modální slovesa - should, can, might, shall, would
společenské fráze
gramatické struktury a typy vět

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty•
odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu•

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

- po pololetní práci s časopisem Rainbow žáci zpracovávají projekt na

každoročně zadané téma, které redakce časopisu vyhlásí - tento projekt je

soutěžní, proto nejlepší práce zasíláme do redakce k ohodnocení a žáci tak mají

možnost vyhrát nějakou z cen jak pro sebe tak i pro svou školu - žáci ke své práci

používají časopisy - které se tomuto tématu věnují, internet a další naučnou

literaturu - přesah do Vv, Z, D

Soutěžní projekty s

časopisem Rainbow

•

5.1.3  Německý jazyk

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

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

1 1 1
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Německý jazyk
Učební osnovy

Charakteristika předmětu
Německý jazyk - další cizí jazyk, vyučuje se 2 hodiny týdně od 7. ročníku ZŠ.

Vyučovací hodiny jsou různého typu - frontální vyučování, skupinová práce,párová práce, samostatná

práce(procvičování a opakování učiva, práce se slovníkem a autentickými materiály, práce s PC programy apod.)

Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1 podle Společného

evropského referenčního rámce pro jazyky, proto je kladen velký důraz na dialogy, čtení s porozuměním, poslech

s porozuměním, samostatný ústní projev a psaní.Při výuce jsou využívány časopisy,jednoduche autentické texty,

audionahrávky, event. videonahrávky mluveného projevu, žáci jsou aktivizováni hrami, dramatizací, rapy apod.

Výuka probíhá v jazykových učebnách s možností použití videa,DVD a CD přehrávačů, ve třídách výpočetní

techniky i třídách kmenových.

7. ročník
1 týdně, V
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Německý jazyk
Učební osnovy

7. ročník

1. Receptivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy

žák:

Seznámení s pozdravy, které se užívají při různých situacích,
neustálé procvičování při rozhovorech.Poděkování +
představovaní neustálým opakováním zaktivizovávat.

- základní pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
- pozdrav, poděkování, představování

•

Vyjádření jednoduchých sdělení - Wie ist deine Adresse?, Ich
gratuliere dir zum Namenstag, zum Geburtstag. Jednoduchý
pozdrav z prázdnin - aktualizace /Weihnachtsferien,
Frühlingsferien,Herbstferien,Sommerferien/.Jednoduchá omluva
např.při zapomenutí nějaké pomůcky nebo úkolu do hodiny.

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

•

Z tematických okruhů se v 7. ročníku probírají tyto:

Meine Familie,Meine Freunde,Schule,Mein Hobby -jednoduchou
formou dle učebnice.
Zbylá témata pouze velice okrajově.
Důležité zeměpisné údaje - německá města,mapa,
Deutaschland,Österreich,Schweiz,Tschechien - dle rozsahu
učebnice nebo na základě znalostí žáků z cest.
Bilder aus Deutschland

- tématické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas a zájmová
činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky,
svátky, důležité zeměpisné údaje

•

Každá z 5 probíraných částí obsahuje slovní zásobu, která je v
pracovním sešitě.

- slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, antonyma, význam slov
v kontextu

•

Základní gramatické struktury:
-1.a2.os.č.j.pravid.sloves a slovesa sein
-Slovosled věty oznamovací
-Slovosled W-Fragen
-3.os.mn.č.pravid.sloves a slovesa sein
-Zápor nicht
-Otázky zjišťovací
-3.os.j.č.pravid.sloves a slovesa sein
-č.j.slovesa mögen
-mein,meine,dein,deine
-Příd.jm.v přísudku
Vazba von
-Předložku um v časových údajích
-gern - am liebsten
-Nepřímý pořádek slov v oznamovací větě
-der,die,das,ein,eine,ein,kein
-Rozk.způsob  - lexikálně
-Časování pravid.sloves v přít.čase
-Časování slovesa sein
-Předložka am v časových údajích

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

•

Učivo
Erste Schritte
Ich hei3e, ich wohne in
Meine Familie
Meine Freunde
Schule, Schule
Mein Hobby

Komentář

Učebnice Deutsch mit Max díl l, do str.58

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Německý jazyk
Učební osnovy

7. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
- základní pravidla komunikace v běžných každodenních situacích - pozdrav, poděkování, představování•
- jednoduchá sdělení - adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost•
- tématické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité
zeměpisné údaje

•

- slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, antonyma, význam slov v kontextu•
- základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov - věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov
ve větě

•

2. Mluvení
Očekávané výstupy Učivo

- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky, základní
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat
v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se
slovníkem
- 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

3. Čtení s porozuměním
Očekávané výstupy Učivo

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Německý jazyk
Učební osnovy

7. ročník

4. Psaní
Očekávané výstupy Učivo

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

8. ročník
1 týdně, V
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Německý jazyk
Učební osnovy

8. ročník

1. Receptivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy

žák:

Opakování známých komunikativních formulací, které budou ještě
více zautomatizovávány a rozšiřovány.

- základní pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
- pozdrav, poděkování, představování

•

Opakování jednoduchých sdělení, která se probírala v 7. ročníku +
obtížnější vyjádření.

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

•

V 8.ročníku se zopakují probraná témata ze 7. ročníku a přiberou
se nová:

-Ich habe einen Computer
-Wo und wann?
-In den Ferien
-Bei uns
-Wie komme ich....

- tématické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas a zájmová
činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky,
svátky, důležité zeměpisné údaje

•

Probraná sl. zásoba ze 7.ročníku se opakuje a procvičuje a k ní se
přidává další sl. zásoba, která je za každou kapitolou v pracovním
sešitě.

- slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, antonyma, význam slov
v kontextu

•

Základní gramatické struktury:
- Časování slovesa heben
-4.pád podst.jm.s neurč.členem
-Časování dalších pravidelných sloves
-Zápor kein ve 4.p.
-Předložka in ve 4.p.
-Určování času
-Množné číslo někt.podst.jm.
-Předložky im,um v časových údajích
-Vazba  ich möchte
-Předložky nach a in /reisen/
-Sloveso fahren

Po vyjití 2. dílu bude dopsáno.

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

•

Učivo
Ich habe einen Computer
Wo und wann?
In den Ferien
Wiederholung
Bei uns
Wie komme ich?

Komentář

Učebnice Deutsch mit Max, díl l- pokračování1 + část dílu 2 /asi od pololetí/

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Německý jazyk
Učební osnovy

8. ročník

Kritéria hodnocení
- základní pravidla komunikace v běžných každodenních situacích - pozdrav, poděkování, představování•
- jednoduchá sdělení - adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost•
- tématické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité
zeměpisné údaje

•

- slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, antonyma, význam slov v kontextu•
- základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov - věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov
ve větě

•

2. Mluvení
Očekávané výstupy Učivo

- zvuková a grafická podoba jazyka – základní výslovnostní návyky,
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat
v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se
slovníkem
- 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

3. Čtení s porozumění
Očekávané výstupy Učivo

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

4. Psaní
Očekávané výstupy Učivo
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Německý jazyk
Učební osnovy

8. ročník

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

9. ročník
1 týdně, V

 95
Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

SMILE verze 3.0.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Německý jazyk
Učební osnovy

9. ročník

1. Receptivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy

žák:

Základní pravidla komunikace budou ve většině případů zvládnuta,
siruační rozhovory budou stále složitější.

- základní pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
- pozdrav, poděkování, představování

•

Podle schopností jednotlivých žáků budou jednotlivá sdělení
nabývat na rozsahu.

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

•

Frekventované tematic. okruhy budou neustále opakovány a
procvičovány formou rozhovorů nebo otázek a odpovědí a k nim
se přiberou v 9.ů ročníku tyto temat.okruhy:

-Mein Tag
-Meine Woche
-Was tut dir weh?
-In der Stadt, auf dem Lande
-Das Wetter heute
-Wieder Ferien

- tématické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas a zájmová
činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky,
svátky, důležité zeměpisné údaje

•

Slovní zásoba, která byla probrána v 7. a 8. ročníku,bude i nadále
procvičována a upevňována a k ní se přibere další sl. zásoba,
která je v prac. sešitě za každou kapitolou.

- slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, antonyma, význam slov
v kontextu

•

Bude dopsáno po vyjití učebnice.

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

•

Učivo
Mein Tag
Meine Woche
Was tut dir weh?
In der Stadt, auf dem Lande
Das Wetter heute
Wieder Ferien

Komentář

Učebnice Deutsch mit Max, dokončení 2.dílu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Německý jazyk

9. ročník
Receptivní řečové dovednosti

přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk

9. ročník
Receptivní řečové dovednosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
- základní pravidla komunikace v běžných každodenních situacích - pozdrav, poděkování, představování•
- jednoduchá sdělení - adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost•
- tématické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité
zeměpisné údaje

•

- slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, antonyma, význam slov v kontextu•
- základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov - věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov
ve větě

•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Německý jazyk
Učební osnovy

9. ročník

2. Mluvení
Očekávané výstupy Učivo

- zvuková a grafická podoba jazyka – základní výslovnostní návyky,
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat
v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se
slovníkem
 - 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

3. Čtení s porozuměním
Očekávané výstupy Učivo

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

4. Psaní
Očekávané výstupy Učivo

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.4  Ruský jazyk
Učební osnovy

9. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

5.1.4  Ruský jazyk

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

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

1 1 1

Charakteristika předmětu
Ruský jazyk - další cizí jazyk, vyučuje se 2 hodiny týdně od 7. ročníku ZŠ.

Vyučovací hodiny jsou různého typu - frontální vyučování, skupinová práce,párová práce, samostatná

práce(procvičování a opakování učiva, práce se slovníkem a autentickými materiály, práce s PC programy apod.)

Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností, proto je kladen velký důraz na dialogy,

čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, samostatný ústní projev. V průběhu školního roku si žáci

postupně osvojují grafickou podobu jazyka - azbuku. Při výuce jsou využívány audionahrávky, žáci jsou

aktivizováni hrami, dramatizací apod.

Výuka probíhá v jazykové učebně s možností použití videa nebo DVD a CD přehrávačů, ve třídách výpočetní

techniky i třídách kmenových.

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a

celoživotnímu učení

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a svého učení a diskutuje o nich
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.4  Ruský jazyk
Učební osnovy

• Kompetence k řešení problémů

• 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

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si

vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní , společenské a kulturní jevy

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné

znaky, využívá získané vědomostí a dovednosti k objevování různých variant řešení,

nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, využívá při řešení problémů

logické, matematické a empirické postupy

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání

problémů

• Kompetence komunikativní

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,

souvisle a kultuvovaně v písemném i ústním projevu

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reguje na ně a

tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou

komunikaci s okolním světem

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

• Kompetence sociální a personální

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se spoplečně s pedagogy na vytváření pravidel

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně

ovlivňuje kvalitu společné práce

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě

potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

• Kompetence občanské

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do

situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se

proti fyzickému i psychickému násilí

• Kompetence pracovní

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším

vzdělávání a profesním zaměření

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

Tématické okruhy

Mezilidské vztahy

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.4  Ruský jazyk
Učební osnovy

Komunikace

Kooperace a kompetice

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Tématické okruhy

Etnický původ

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Tématické okruhy

7. ročník
1 týdně, V

1. Receptivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy

žák:

dbá na správnou výslovnost, tempo a rytmus věty
čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu•

Učivo
barvy, čísla, abeceda, třída, školní potřeby, hračky, jídlo, domácí
zvířata

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu•

2. Produktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy

žák:

tvoří jednoduché rozhovory
vyžádá jednoduchou informaci•

Učivo
žádost o informaci, službu a pomoc
základní společenské fráze - nakupování

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.4  Ruský jazyk
Učební osnovy

7. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vyžádá jednoduchou informaci•

3. Interaktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy

žák:

získává a podává informace o sobě, rodině a svých přátelích
umí vyjádřit jednoduše svůj názorn

jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních
situacích

•

Učivo
uvítací fráze
poděkování, prosba
vyjádření vlastního názoru

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Dramatické ztvárnění pohádky v ruském jazyce dle výběruDramatizace pohádek•
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.4  Ruský jazyk
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
1 týdně, V

1. Poslech s porozuměním
Očekávané výstupy Učivo

- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat
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)

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

2. Mluvení
Očekávané výstupy Učivo

- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat
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)
Základní geografické údaje o Rusku
Státy, národnosti, jazyky
Číslovky
Omluva, poděkování, blahopřání, přání, překvapení
Telefonování, telefonní čísla
Narozeniny, na návštěvě
Osobní zájmena
Přivlastňovací zájmena
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1.4  Ruský jazyk
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

3. Čtení s porozuměním
Očekávané výstupy Učivo

- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat
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)

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

4. Psaní
Očekávané výstupy Učivo

- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat
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)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.4  Ruský jazyk
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

9. ročník
1 týdně, V

1. Poslech s porozuměním
Očekávané výstupy Učivo

 
- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat
v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se
slovníkem
- tematické okruhy - názvy měsíců, povolání, volný čas, přátelství,
oblíbené předměty, rozvrh hodin , vyučování, škola
- mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět, časování
sloves, skloňování podstatných a přídavných jmen, zájmen
a číslovek

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.4  Ruský jazyk
Učební osnovy

9. ročník

2. Mluvení
Očekávané výstupy Učivo

- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat
v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se
slovníkem
- tematické okruhy - názvy měsíců, povolání, volný čas, přátelství,
oblíbené předměty, rozvrh hodin , vyučování, škola
 - mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět, časování
sloves, skloňování podstatných a přídavných jmen, zájmen
a číslovek
Seznámení
Inzerát
O co se kdo zajímá
Skloňování osobních zájmen
Řadové číslovky
Skloňování tázacích zájemne

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

3. Čtení s porozuměním
Očekávané výstupy Učivo

- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat
v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se
slovníkem
- tematické okruhy - názvy měsíců, povolání, volný čas, přátelství,
oblíbené předměty, rozvrh hodin , vyučování, škola
- mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět, časování
sloves, skloňování podstatných a přídavných jmen, zájmen
a číslovek
 

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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5.2  Matematika a její aplikace
Učební osnovy

9. ročník

4. Psaní
Očekávané výstupy Učivo

- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat
v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se
slovníkem
- tematické okruhy - názvy měsíců, povolání, volný čas, přátelství,
oblíbené předměty, rozvrh hodin , vyučování, škola
- mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět, časování
sloves, skloňování podstatných a přídavných jmen, zájmen
a číslovek

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

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. ročníku 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

5.2  Matematika a její aplikace
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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.

5.2.1  Matematika

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

4+1 4+1 4 4+1 4

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

4+1 4 3+1 4

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu

Matematické vzdělávání v 1. – 3. ročníku pomáhá žákům vnímat význam matematiky v životě. Žáci se učí

vyjadřovat pomocí čísel. Matematika rozvíjí pozornost, vytrvalost, schopnost rozlišovat, objevovat, vytvářet

různé situace. Žáci se učí svoji práci kontrolovat, srovnávat, učí se sebedůvěře, slovně i písemně vyjadřují

výsledky svého pozorování. S vyjadřovacími schopnostmi se rozvíjí jejich schopnost uvažovat.

V tomto období necháváme žáky pod vedením učitele matematické poznatky objevovat a formulovat je svými

slovy. Učitel pak matematický pojem upřesní a správně ho formuluje.

Zdůrazňujeme potřebu častého zařazování počítání zpaměti, a to po celé první období základního vzdělávání. Při

počítání s malými čísly by nikdy nemělo být počítání zpaměti nahrazováno písemným počítáním.

V této době klademe důraz na počítání zpaměti. Žáci se učí způsoby pamětného sčítání, odčítání, násobení

a dělení v oboru do 100 i do 1 000. Řešení slovních úloh zpaměti je třeba vždy spojovat se žákovým vysvětlením,

jak k výsledku dospěl. Je třeba, aby každý žák vyřešil mnoho jednoduchých slovních úloh. To není možné

realizovat tehdy, pokud bychom měli zároveň vyžadovat klasické zápisy každé úlohy. Při řešení slovních úloh

zpaměti může žák používat konkrétní názor, nákres, náčrt a jiné svoje zobrazení a z něho formulovat výsledek

a vysvětlit, jak k němu dospěl. U celé řady slovních úloh řešených zpaměti mohou žáci objevit několik způsobů

řešení úlohy. Zájem žáků o počítání zpaměti se dobře probouzí vhodnou motivací, spojováním řešení slovních

úloh s individuálními činnostmi, častým vymýšlením slovních úloh žáky samotnými, a poznáním, že je v jejich

schopnostech úlohy řešit.

Podle podmínek školy se mohou děti ve vyučování seznamovat s prací na počítači a využívat v matematice

jednoduché počítačové programy a hry obsahující procvičování vidění počtu věcí, přiřazování čísla k určitému
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počtu věcí, porovnávání počtu věcí a čísel a též procvičování početních výkonů.

Při výuce matematiky ve 4. – 5. ročníku nelze stanovit přesnou hranici mezi etapou vytváření konkrétních

představ a mezi etapou vytváření pojmů. Je to hlavně proto, že přechod k abstrakci trvá téměř u všech žáků

dlouho a neprobíhá u všech stejně. Proces abstrakce usnadňují žákům pomůcky, kterými si znázorňují, stejně

jako v minulých letech, nové a dosud neosvojené početní situace. Proces abstrakce urychlují též nákresy, náčrty

a geometrická zobrazení, ukazující vztahy mezi údaji v úloze.

Mnoho pojmů se i v tomto období utváří ve vědomí žáků postupně, na základě soustavně prováděných činností,

neustálým obohacováním dosavadních představ. Ve vzájemné souvislosti se přitom rozvíjí celá řada pojmů

současně: pojem čísla, pojem desítkové soustavy, pojem početních výkonů. Přitom se více dbá na praktické

použití pojmů než na vyslovování definice ( v tomto období není nutné po žácích definice požadovat). Jde hlavně

o to, aby se představy žáků o číslech obohacovaly, aby chápali význam desítkové soustavy, aby dovednost

početních výkonů s přirozenými čísly využívali při řešení slovních úloh a početních situací z běžného života

a dovedli dobře úsudkově rozlišovat, kdy který početní výkon použít. Tyto dovednosti pak můžeme rozvíjet

předkládáním různých výhod v počtech a zjednodušováním výpočtů.

Žáci jsou ve výuce matematiky podněcováni k sebedůvěře, učí se různými způsoby kontrolovat výpočty,

uvažovat o možnostech výsledků, odhadovat. Jsou tak soustavně vedeni k sebekontrole a sebehodnocení, a jak

v aritmetice tak v geometrii.

Výuka matematiky i nadále směřuje postupně k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede od

prvopočátků žáky k provádění a pozorování činností, k hovoru o nich, k správnému pochopení učiva, k soustavné

sebekontrole, k využití matematických dovedností při řešení úloh ze života.

Matematika rozvíjí paměť žáků, jejich představivost, tvořivost, klade základy logického úsudku. Matematické

vzdělání přispívá k formování osobnosti žáků, rozvíjí u nich důslednost, tvořivost a sebedůvěru.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení - učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním mat. jazyka včetně symboliky,prováděním

rozborů a zápisů při řešení úloh a zdokonaluje grafický projev,rozvíjí abstraktní,exaktní,kombinatorické a logické

myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci.

Učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků;srozumitelně

jim vysvětluje, co se mají naučit;stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu; vede

žáky k ověřování výsledků.

Kompetence k řešení problémů - učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh,

k sebekontrole, k systematičnosti,vytrvalosti a přesnosti,

učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení,odhadování výsledků,volbě správného postupu,vyhodnocování

správností výsledků.

Učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků;klade otevřené otázky a vybízí žáky k pojmenování cíle

činnosti; vede žáky k plánování úkolů a postupů; zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením

a závěrům sami žáci; umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou.Učitel podle potřeby žákům

v činnostech pomáhá, pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení; dodává

žákům sebedůvěru.

Kompetence komunikativní -žáci se učí přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka

včetně symboliky.

Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů; vede žáky k užívání správné

terminologie a symboliky; vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu.

Kompetence sociální a personální - žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování,srozumitelné a věcné argumentaci

prostřednictvím řešení matematických problémů,ke kolegiální radě a pomoci,učí se pracovat v týmu.

Učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch; podněcuje žáky k argumentaci; hodnotí žáky způsobem, který jim

umožňuje vnímat vlastní pokrok.
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Kompetence občanská - při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy

sdělení,učí se hodnotit svoji práci a práci ostatních,jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu,učí se vnímat složitosti

světa.

Učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných kritérií hodnotili své

činnosti nebo výsledky.

Kompetence pracovní - žáci jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací

v životě, učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech. Pro žáky s postižením

jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály.

Učitel zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých informačních zdrojů a které

vyžadují využití poznatků z různých předmětů, vede žáky ke správným způsobům užití vybavení, techniky

a pomůcek.Vytváří příležitosti k interpretaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů.

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň

Obsahové, časové a organizační vymezení

Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět

V 6. - 9. ročníku 4 hodiny týdně

Vzdělávání v matematice zaměřeno na

užití matematiky v reálných situacích

osvojení pojmů, matem. postupů

rozvoj abstraktního a exaktního myšlení

- logické a kritické usuzování

Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty ( např. fyzika – převody jednotek, rovnice,…..zeměpis –

měřítko, výpočty……. chemie - řešení rovnic, převody jednotek,…..)

Předmětem prolínají průřezová témata:

OSV, VDO - důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů – rozvíjí důslednost, vytrvalost,

schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost

práce s mapou, slevy, využití poměru,….

EV – stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního prostředí,….

EGS – srovnání států, HDP, grafy,….

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Žáci jsou vedeni k

- osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním

reálných jevů

- vytváření zásoby matematických nástrojů ( pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh)

- využívání prostředků výpočetní techniky

Učitel

- zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami

- vede žáky k plánování postupů a úkolů

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

- zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií

- vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě

Kompetence k řešení problémů

Žáci
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- provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků

- učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů

Učitel

- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení

- vede žáky k ověřování výsledků

Kompetence komunikativní

Žáci

- zdůvodňují matematické postupy

- vytvářejí hypotézy

- komunikují na odpovídající úrovni

Učitel

- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky

- podle potřeby pomáhá žákům

Kompetence sociální a personální

Žáci

- spolupracují ve skupině

- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu

- učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly

Učitel

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

Kompetence občanské

Žáci

- respektují názory ostatních

- si formují volní a charakterové rysy

- se zodpovědně rozhodují podle dané situace

Učitel

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky

- se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky

Kompetence pracovní

Žáci

- si zdokonalují grafický projev

- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce

Učitel

- požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů

- vede žáky k ověřování výsledků
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Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a svého učení a diskutuje o nich

• Kompetence k řešení problémů

• 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

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si

vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní , společenské a kulturní jevy

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné

znaky, využívá získané vědomostí a dovednosti k objevování různých variant řešení,

nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, využívá při řešení problémů

logické, matematické a empirické postupy

• Kompetence komunikativní

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,

souvisle a kultuvovaně v písemném i ústním projevu

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reguje na ně a

tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou

komunikaci s okolním světem

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

• Kompetence sociální a personální

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se spoplečně s pedagogy na vytváření pravidel

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně

ovlivňuje kvalitu společné práce

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě

potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

• Kompetence občanské

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom

svých práv a povinností ve škole i mimo školu

• Kompetence pracovní

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví

druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních i společenských hodnot

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším

vzdělávání a profesním zaměření

• rozvíjí své podnikateské myšlení, orientuje se v základních aktivitách potřebných k

uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko

podnikání, rozvíjí své podnikateské myšlení
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Tématické okruhy

Psychohygiena

Poznávání lidí

Komunikace

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Průřezová témata pokrývaná předmětem

1. ročník
4+1 týdně, P

1. Obor přirozených čísel 0-10
Očekávané výstupy

žák:

Píše a čte číslice 0 – 10, orientuje se na číselné ose, porovnává
čísla.Sčítá a odčítá do 10. Řeší s pomocí jednoduché slovní úlohy.

Pracuje v oboru přirozených čísel 0-10•

Řeší s pomocí jednoduché slovní úlohy.
Zhodnotí vztahy o několik více,o několik méně.
Píše a čte číslice 11-20, orientuje se na číselné ose, porovnává
čísla.Sčítá a odčítá do 20. Řeší s pomocí jednoduché slovní úlohy.

Pracuje v oboru přirozených čísel  11-20•

Orientuje se v prostoru (ukáže vpravo, vlevo, před, za, hned před,
hned za)

Orientuje se v prostoru•

Rozpozná základní geometrické tvary – čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh.

Rozezná geometrické tvary•

Seznámí se s jednotkami délky, objemu, hmotnosti.
Zapíše zkratku jednotky.
Sčítá a odčítá jednotky.

Seznámí se s jednotkami•

Učivo
Číselný obor 0-10
Psaní číslic
Numerace
Číselná řada
Číselná osa
Porovnávání čísel
Sčítání čísel do 10
Odčítání čísel do 10

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

1. ročník
Modelování

přesahy z učebních bloků:
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

1. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pracuje v oboru přirozených čísel 0-10•
Pracuje v oboru přirozených čísel  11-20•
Orientuje se v prostoru•
Rozezná geometrické tvary•
Seznámí se s jednotkami•

2. Obor přirozených čísel 11-20
Očekávané výstupy

žák:

Píše a čte číslice 0 – 10, orientuje se na číselné ose, porovnává
čísla.Sčítá a odčítá do 10. Řeší s pomocí jednoduché slovní úlohy.

Pracuje v oboru přirozených čísel 0-10•

Řeší s pomocí jednoduché slovní úlohy.
Zhodnotí vztahy o několik více,o několik méně.
Píše a čte číslice 11-20, orientuje se na číselné ose, porovnává
čísla.Sčítá a odčítá do 20. Řeší s pomocí jednoduché slovní úlohy.

Pracuje v oboru přirozených čísel  11-20•

Orientuje se v prostoru (ukáže vpravo, vlevo, před, za, hned před,
hned za)

Orientuje se v prostoru•

Rozpozná základní geometrické tvary – čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh.

Rozezná geometrické tvary•

Seznámí se s jednotkami délky, objemu, hmotnosti.
Zapíše zkratku jednotky.
Sčítá a odčítá jednotky.

Seznámí se s jednotkami•

Učivo
Číselný obor 11-20
Numerace
Číselná řada
Číselná osa
Sčítání čísel bez přechodu přes 10
Odčítání čísel bez přechodu přes 10
Porovnávání čísel
Sčítání čísel s přechodem přes 10
Odčítání čísel s přechodem přes 10

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
1. Praktické dovednosti

Člověk a svět práce

  Práce s drobným materiálem
Práce montážní a demontážní

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
Pracuje v oboru přirozených čísel 0-10•
Pracuje v oboru přirozených čísel  11-20•
Orientuje se v prostoru•
Rozezná geometrické tvary•
Seznámí se s jednotkami•

3. Geometie
Očekávané výstupy

žák:

Rozpozná základní geometrické tvary – čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh.

Rozezná geometrické tvary•

Učivo
Základní geometrické tvary – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

1. ročník
  Práce s drobným materiálem
Modelování

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Rozezná geometrické tvary•

4. Orientace v prostoru
Očekávané výstupy

žák:

Píše a čte číslice 0 – 10, orientuje se na číselné ose, porovnává
čísla.Sčítá a odčítá do 10. Řeší s pomocí jednoduché slovní úlohy.

Pracuje v oboru přirozených čísel 0-10•

Řeší s pomocí jednoduché slovní úlohy.
Zhodnotí vztahy o několik více,o několik méně.
Píše a čte číslice 11-20, orientuje se na číselné ose, porovnává
čísla.Sčítá a odčítá do 20. Řeší s pomocí jednoduché slovní úlohy.

Pracuje v oboru přirozených čísel  11-20•

Orientuje se v prostoru (ukáže vpravo, vlevo, před, za, hned před,
hned za)

Orientuje se v prostoru•

Rozpozná základní geometrické tvary – čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh.

Rozezná geometrické tvary•

Učivo
Orientace v prostoru: vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, hned před,
hned za
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

1. ročník
Zvuk,tón,rytmus,melodie

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

1. ročník
Zvuk,tón,rytmus,melodie

Člověk a jeho svět

Prvouka

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pracuje v oboru přirozených čísel 0-10•
Pracuje v oboru přirozených čísel  11-20•
Orientuje se v prostoru•
Rozezná geometrické tvary•

5. Jednotky SI
Očekávané výstupy

žák:

Seznámí se s jednotkami délky, objemu, hmotnosti.
Zapíše zkratku jednotky.
Sčítá a odčítá jednotky.

Seznámí se s jednotkami•

Učivo
Jednotky délky, objemu, hmotnosti (metr,litr, kilogram)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

1. ročník
Pěstitelské práce
Příprava pokrmu

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Seznámí se s jednotkami•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
4+1 týdně, P

1. Obor přirozených čísel 0-100
Očekávané výstupy

žák:

Vyhledá, znázorní, zařadí čísla na číselné ose,
porovná čísla, zaokrouhlí na 10,
sčítá a odčítá v oboru do 100, používá sčítání a odčítání v řešení
praktických úloh, vypočítá příklady se závorkou,
sčítá a odčítá s přechodem přes 10, aplikuje na tvoření a řešení
slovních úloh.

Pracuje v oboru přirozených čísel 0-100•

Učivo
Počítání v oboru do 100:
Numerace
Číselná řada
Číselná osa, porovnávání čísel
Zaokrouhlování na 10
Slovní úlohy na porovnávání čísel
Sčítání a odčítání desítek
Sčítání a odčítání bez přechodu přes 10
Počítání se závorkou

sčítání a odčítání s přechodem přes 10
slovní úlohy na sčítání a odčítání

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

2. ročník
Práce s drobným materiálem
Práce montážní a demontážní

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pracuje v oboru přirozených čísel 0-100•

2. Násobení a dělení přirozenými čísly 1-5
Očekávané výstupy

žák:

Rozliší symboly pro násobení a dělení,
násobí a dělí čísly 2, 3, 4, 5, užívá násobení,
dělení v praktických situacích, řeší slovní úlohy na
vztahy n – krát více, n – krát méně.

Násobí v oboru 1-5•

Učivo
Násobení a dělení 2, 3, 4, 5
Slovní úlohy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

2. ročník
Rytmická cvičení

Člověk a svět práce

Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

2. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Násobí v oboru 1-5•

3. Geometrie
Očekávané výstupy

žák:

Narýsuje a označí bod, přímku, polopřímku, úsečku, změří úsečku
na cm, odhadne délku úsečky, rozliší úsečku, přímku a
polopřímku.

Osvojování základů geometrie•

Učivo
Bod, úsečka, lomená čára, délka úsečky
Označení bodů a úseček
Jednotky centimetr, metr
Přímka, polopřímka
Rovinné obrazce: strany, vrcholy, sousední a protější strany
Geometrická tělesa

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
1. Praktické dovednosti
2. Výtvarné osvojování skutečnosti

Člověk a svět práce

Práce s papírem a kartonem
Práce s modelovací hmotou
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Osvojování základů geometrie•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

2. ročník

4. Jednotky času
Očekávané výstupy

žák:

Orientuje se v jednotkách času.
Seznámí se s jednotkami času•

Učivo
Orientace v čase: den, hodina, minuta

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

2. ročník
Rytmická cvičení

Člověk a svět práce

Lidové zvyky, tradice a řemesla

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

2. ročník
Prvouka

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Seznámí se s jednotkami času•

3. ročník
4 týdně, P

1. Násobení přirozenými čísly 6-10
Očekávané výstupy

žák:

Násobí a dělí v oboru malé násobilky, využívá násobilku v praxi,
řeší a vytváří slovní úlohy

Násobí v oboru 6 - 10•

Učivo
Násobení a dělení v oboru násobilky
Násobky 6, 7, 8, 9 , 10

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

3. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Násobí v oboru 6 - 10•

2. Pamětné a písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1 000
Očekávané výstupy

žák:

Zpaměti sčítá a odčítá dvojciferná čísla do 100
Písemně sčítá a odčítá dvojciferná čísla do 100
v

Pamětně a písemně sčítá a odčítá•

Učivo
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti, písemně do 100

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Práce s drobným materiálem
Práce montážní a demontážní

přesahy z učebních bloků:

Činnostní matematika 3. roč.

3. ročník
Peníze
Hmotnost

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pamětně a písemně sčítá a odčítá•

3. Zaokrouhlování čísel
Očekávané výstupy

žák:

Zaokrouhlí čísla na desítky a na stovky
Zaokrouhluje•

Učivo
Zaokrouhlování čísel na desítky
Zaokrouhlování trojciferných čísel

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

 119
Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

SMILE verze 3.0.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

3. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Zaokrouhluje•

4. Obor přirozených čísel 0-1 000
Očekávané výstupy

žák:

Zapíše a  přečte čísla do 1 000, porovná a setřídí čísla
vzestupně a sestupně, zařadí do číselné osy, sčítá a
odčítá zpaměti a písemně, řeší slovní úlohy v oboru
do 1 000

Sčítá a odčítá v oboru  0 - 1 000•

Učivo
Přirozená čísla v oboru do 1 000
Porovnávání čísel
Slovní úlohy v oboru do 1 000
Pamětné sčítání a odčítání

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Práce s drobným materiálem
Práce montážní a demontážní

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Sčítá a odčítá v oboru  0 - 1 000•

5. Jednotky SI
Očekávané výstupy

žák:
Seznámí se z jednotkami SI•

Učivo
Jednotky délky
Jednotky hmotnosti
Jednotky objemu – litr, hektolitr

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

3. ročník
Prvouka

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

3. ročník
Prvouka

Činnostní matematika 3. roč.

Délka
Hmotnost

Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod
SMILE verze 3.0.0 120



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

3. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Seznámí se z jednotkami SI•

6. Písemné a pamětné násobení a dělení mimo obror násobilky
Očekávané výstupy

žák:

Násobí a dělí mimo obor násobilky
Písemně násobí a dělí mimo obor násobilky•

Učivo
Dělení se zbytkem
Násobení a dělení mimo obor násobilek
Násobení dvojciferných čísel jednociferným č.
Násobení trojciferných čísel jednociferným č.
Dělení mimo obor násobilek

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Činnostní matematika 3. roč.

3. ročník
Peníze

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Písemně násobí a dělí mimo obor násobilky•

7. Geometrie
Očekávané výstupy

žák:

Označí bod, krajní body úsečky, průsečík dvou přímek,
změří délku úsečky s přesností na mm, seznámí se
s pojmem opačná polopřímka
sestrojí trojúhelník, obdélník, čtverec
rozpozná rozdíl mezi kružnicí a kruhem
porovná úsečky a určí jejich střed

Aplikuje poznatky z geometrie•

Učivo
Bod,přímka
Polopřímky opačné
Vzájemná poloha dvou přímek v rovině
Rovina
Rovinné útvary
Trojúhelník, čtverec, obdélník
Čtyřúhelníky
Kružnice, kruh
Rýsování kružnice a kruhu
Přenášení úsečky – úsečky shodné
Porovnávání úseček
Střed úsečky
Tělesa
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Práce s modelovací hmotou

přesahy z učebních bloků:

Činnostní matematika 3. roč.

3. ročník
Délka

Člověk a svět práce

Práce montážní a demontážní

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Aplikuje poznatky z geometrie•

4. ročník
4+1 týdně, P

1. Diagramy
Očekávané výstupy

žák:

Čte údaje v jednoduchých diagramech.
Pracuje s diagramy•

Učivo
Práce s diagramy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

4. ročník
Přírodověda

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

4. ročník
Přírodověda

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pracuje s diagramy•
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

4. ročník

2. Písemné násobení a dělení
Očekávané výstupy

žák:

Písemně dělí jednociferným dělitelem, správně zapíše
Písemně násobí přirozená čísla jednociferným činitelem.
Správně zapíše a násobí dvojciferným činitelem.

Písemně dělí a násobí jednociferným čiinitelem•

Učivo

Písemné násobení a dělení jednociferným činitelem

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

4. ročník
4. Výtvarné umění a životní prostředí

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Písemně dělí a násobí jednociferným čiinitelem•

3. Geometrie
Očekávané výstupy

žák:

Rozpozná kolmost, rovnoběžnost, různoběžnost přímeka rýsuje je.
Rozpozná pravý úhel
Rozpozná pravoúhlý trojúhelník, vyznačí pravý úhel
Rýsuje trojúhelník při znalosti tří stran. Zjistí , zda zadaný
trojúhelník je možné narýsovat.
Najde střed úsečky a narýsuje osu. Určí zda je  útvar souměrný
podle osy
Popíše rozdíl mezi kružnicí a kruhem a narýsuje
Narýsuje obdélník a čtverec dle zadaných stran.
Aplikuje vzorce pro výpočet obvodů.
Aplikuje vzorce pro výpočet obsahu čtverce.
Aplikuje vzorce pro výpočet obsahu obdélníku.
Používá jednotky obsahu - cm2, m2
Rozpozná rovnoběžníky. Popíše vlastnosti stran.Rýsuje
rovnoběžníky.
Rýsuje grafický součet, rozdíl,násobek úseček.

Aplikuje poznatky z geometrie•

Učivo
Vzájemná poloha přímek v rovině, rovnoběžky, různoběžky, kolmice
Rýsování rovnoběžek, různoběžek, kolmic
Pravý úhel ,pravoúhlý trojúhelník ,trjúhelníková nerovnost
Osa a střed úsečky,útvary souměrné podle osy
Kružnice, kruh, obdélník, čtverec
Obvod obdélníku, čtverce, trojúhelníku
Obsah čtverce ,obsah obdélníku
Jednotky obsahu , rovnoběžníky
Grafický součet , rozdíl a násobek úseček

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

4. ročník
2. Výtvarné osvojování skutečnosti
3. Experimentování a práce s
výtvarnými prostředky
4. Výtvarné umění a životní prostředí

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

4. ročník
Práce s modelovací hmotou
Konstrukční činnosti
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

4. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Aplikuje poznatky z geometrie•

4. Pamětné počítání do 100 000
Očekávané výstupy

žák:

Orientuje se v oboru do 1 000 000, i na číselné ose,porovnává
čísla, sčítá a odčítá zpaměti.
Zaokrouhluje na desítky, sta, tisíce, desetitisíce, statisíce
Písemně sčítá a odčítá, správně zapisuje pod sebe.
Správně postupuje při výpočtu rovnic o jedné neznámé.
Vytváří tabulky a správně doplňuje údaje.
Správně postupuje při řešení slovní úlohy. Zapíše, provede
výpočet, zapíše odpověď.
Vypočítá aritmetický průměr z několika zadaných čísel.
Vyhledá možná řešení nerovnice na číselné ose.

Pracuje v oboru přirozených čísel•

Učivo
Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti
Písemné sčítání a odčítání

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

4. ročník
Příprava pokrmu

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pracuje v oboru přirozených čísel•
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

4. ročník

5. Obor přirozených čísel do 1 000 000
Očekávané výstupy

žák:

Orientuje se v oboru do 1 000 000, i na číselné ose,porovnává
čísla, sčítá a odčítá zpaměti.
Zaokrouhluje na desítky, sta, tisíce, desetitisíce, statisíce
Písemně sčítá a odčítá, správně zapisuje pod sebe.
Správně postupuje při výpočtu rovnic o jedné neznámé.
Vytváří tabulky a správně doplňuje údaje.
Správně postupuje při řešení slovní úlohy. Zapíše, provede
výpočet, zapíše odpověď.
Vypočítá aritmetický průměr z několika zadaných čísel.
Vyhledá možná řešení nerovnice na číselné ose.

Pracuje v oboru přirozených čísel•

Učivo
Zaokrouhlování čísel
Porovnávání čísel
Rovnice
Přímá úměrnost
Slovní úlohy
Nerovnice
Průměr

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

4. ročník
4. Výtvarné umění a životní prostředí

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pracuje v oboru přirozených čísel•

6. Převody jednotek
Očekávané výstupy

žák:

Správně postupuje při převodech jednotek.
Aplikuje poznatky o jednotkách SI•

Učivo
Jednotky času
Jednotky délky
Jednotky hmotnosti
Jednotky objemu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

4. ročník
Přírodověda

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

4. ročník
Přírodověda

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

4. ročník

Kritéria hodnocení
Aplikuje poznatky o jednotkách SI•

7. Zlomky
Očekávané výstupy

žák:

Osvojí si pojmy čitatel, jmenovatel, zlomková čára,
zlomkem pojmenují část celku, zlomek správně zapíše.
Správně sčítá zlomky se stejným jmenovatelem.

Pracuje se zlomky•

Učivo
Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

4. ročník
Práce s drobným materiálem
Práce s modelovací hmotou

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pracuje se zlomky•

5. ročník
4 týdně, P

1. Desetinná čísla
Očekávané výstupy

žák:

Orientuje se před i za desetinnou čárkou, správně zapí-
še desetinné číslo na dvě desetinná místaPorovnává desetinná
čísla
Sčítá, odčítá desetinná místa.Zapisuje správně pod sebe,
Zaokrouhluje na jednotky, desetiny, setiny. Postupuje správně při
výpočtu aritm. průměru.

Pracuje s desetinnými čísly•

Učivo
Desetinná čísla, zaokrouhlování desetinných čísel, porovnávání
desetinných čísel
Sčítání a odčítání desetinných čísel, násobení desetinných čísel
přirozeným číslem, dělení desetinných čísel přirozeným číslem
Aritmetický průměr
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

5. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

5. ročník
Atletika
Gymnastika
Plavání
Bruslení

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pracuje s desetinnými čísly•

2. Obor přirozených čísel
Očekávané výstupy

žák:

Dělí přirozená čísla celými desítkami , stovkami… Dělí přirozená
čísla dvojciferným dělitelem, správně zapisuje zbytek. Vypočítá
průměrnou rychlost. Postupuje správně při výpočtu aritm. průměru.
Zpaměti i písemně vynásobí a vydělí desetinné číslo číslem
přirozeným. Rozezná a čte římské číslice, zapíše čísla římskými
číslicemi.

Pracuje v oboru přirozených čísel•

Učivo
Římské číslice
Dělení přirozených čísel
Pamětné dělení se zbytkem
Písemné dělení dvojciferným dělitelem

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

5. ročník
Užité práce dekorativní

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pracuje v oboru přirozených čísel•
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

5. ročník

3. Jednotky SI
Očekávané výstupy

žák:

Převádí jednotky na metry, decimetry, centimetry, milimetry
čtverečné.
Používá při převodech a, ha, km2.

Aplikuje poznatky o jednotkách SI•

Učivo
Převody jednotek obsahu
Další jednotky obsahu ( kilometr čtvereční, ar, hektar)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Přírodověda

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Přírodověda

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Aplikuje poznatky o jednotkách SI•

4. Geometrie
Očekávané výstupy

žák:

Vyznačí, popíše úhel, porovná velikosti úhlů
Narýsují osu úhluVyznačí uhlopříčky, narýsuje čtverec a obdélník
podle zadaných uhopříček. Sestrojí trojúhelník dle zadaných stran,
rozezná odvěsny a přeponu. Aplikuje vzorce pro výpočet obvodů.
Určí společné body dvou kružnic, kruhůVyhledá a zapíše
souřadnice bodů.Rozpozná a popíše kvádr, krychly, jehla,válec
Vyznačí osu souměrnosti, určí osově souměrné
obrazce. Rýsuje šestiúhelník, spočítá obvody ,rozdělí složitější
obrazce na jednodušší a vypočítáobsah.
Vytvoří síť krychle a kvádru. Aplikuje vzorce pro výpočet povrchu
krychle akvádr.

Aplikuje poznatky z geometrie•

Učivo
Úhel, porovnávání úhlů
Osa úhlu
Čtverec obdélník a jejich uhlopříčky
Vlastnosti uhlopříček
Trojúhelníky
Vlastnosti trojúhelníku
Obvody obrazců
Kružnice, kruh
Vzájemná polohy dvou kružnic
Souřadnice bodů
Tělesa
Osově souměrné útvary
Pravidelné obrazce
Obsahy složitějších obrazců
Povrch krychle a kvádru
Výpočet povrchu krychle a kvádru

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

5. ročník
Užité práce dekorativní

Člověk a svět práce

Pěstitelské práce

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

5. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Aplikuje poznatky z geometrie•

5. diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
Očekávané výstupy

žák:

Vyhledává, sbírá a třídí data, čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy.Rozlišuje závisle a nezávisle proměnnou.

Aplikuje práci s  diagrami, grafy a tabulkami•

Učivo
Závisle a nezávisle proměnná
Čtení údajů z grafů
Tabulek a diagramů

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační technologie

5. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využití informací

Člověk a jeho svět

Přírodověda
Vlastivěda

přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační technologie

5. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využití informací

Člověk a jeho svět

Přírodověda

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Aplikuje práci s  diagrami, grafy a tabulkami•

6. Zlomky
Očekávané výstupy

žák:

Sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem, převádí přirozené
číslo 1 na zlomek.

Pracuje se zlomky•

Učivo
Zlomky – sčítání a odčítání, zápis zlomku, čtení zlomku

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

5. ročník
Práce sdrobným materiálem
Práce s modelovací hmotou
Práce s papírem a kartonem

přesahy z učebních bloků:
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

5. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pracuje se zlomky•

6. ročník
4+1 týdně, P

1. Rozšířené opakování
Očekávané výstupy

žák:

- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla
- provádí početní operace s přirozenými čísly
  (zpaměti a písemně)
- odhaduje a kontroluje výpočty
- zaokrouhluje podle platných norem
- zobrazuje přirozená čísla na číselné ose

- užívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka, úsečka
- charakterizuje a rýsuje rovinné útvary
- vypočítá obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku
  a řeší praktické úlohy
- užívá a převádí jednotky délky
- rozezná různé druhy čar
- používá technické písmo k popisu geometrických
  útvarů

provádí početní operace v oboru přirozených čísel,charakterizuje ,
třídí ,načrtne a sestrojí základní rovinné útvary

•

Učivo
Přirozená čísla:
čtení a zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě,
zobrazení na číselné ose,
početní operace

Geometrické útvary v rovině:
bod, úsečka, přímka, polopřímka,
kružnice, kruh, obdélník, čtverec, trojúhelník
obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku,
převody jednotek délky

Zákadní pravidla rýsování:
druhy čar, technické písmo

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
provádí početní operace v oboru přirozených čísel,charakterizuje , třídí ,načrtne a sestrojí základní rovinné útvary•

2. Desetinná čísla, finanční gramotnost
Očekávané výstupy

žák:

- čte a zapisuje desetinná čísla
- zobrazuje desetinná čísla na číselné ose
- porovnává a zaokrouhluje desetinná čísla
- provádí početní operace s desetinnými čísly
- vypočítá aritmetický průměr
- zaokrouhluje a provádí odhady
- převádí jednotky

provádí početní operace v oboru  racionálních čísel•

Učivo
Desetinná čísla (kladná):
-čtení a zápis v desítkové soustavě,
-zobrazení na číselné ose,
-porovnávání a zaokrouhlování,
-početní operace
- peníze (nakládání s pěnězi)
-aritmetický průměr,
-převody jednotek délky, hmotnosti, času

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
provádí početní operace v oboru  racionálních čísel•

3. Dělitelnost
Očekávané výstupy

žák:

- rozliší pojem násobek, dělitel
- používá znaky dělitelnosti
- určí prvočíslo, číslo složené
- rozloží číslo na součin prvočísel
- určuje a užívá násobky a dělitele včetně
  nejmenšího společného násobku a největšího
  společného dělitele
- aplikuje dělitelnost na praktických úlohách

modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených
čísel

•

Učivo
násobek. dělitel, znaky dělitelnosti,
pročíslo, číslo složené,
společný násobek, společný dělitel

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
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel•

4. Úhel a jeho velikost
Očekávané výstupy

žák:

- narýsuje a změří úhel
- graficky přenese úhel a sestrojí jeho osu
- rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů
- provádí početní operace s velikostmi úhlů
- (ve stupních i v minutách)
- pozná dvojice vedlejších a vrcholových úhlů,
- využívá jejich vlastností
- vymezí pojem mnohoúhelník

určuje velikost úhlu měřením a výpočtem•

Učivo
rýsování a přenášení úhlu,
osa úhlu,
jednotky velikosti úhlu a měření velikosti
úhlu,
ostrý, tupý, pravý a přímý úhel,
početní operace s velikostmi úhlů,
vrcholové a vedlejší úhly,
mnohoúhelníky

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
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem•

5. Osová souměrnost
Očekávané výstupy

žák:

- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru
  v osové souměrnosti
- pozná útvary osově souměrné a shodné

načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti,
určí osově  souměrný útvar

•

Učivo
pojem osová souměrnost
shodné útvary
osově souměrné útvary

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

6. ročník
Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti, určí osově  souměrný útvar•

6. Trojúhelník
Očekávané výstupy

žák:

- používá a převádí jednotky obsahu
- vypočítá obsah čtverce a obdélníku
- využívá znalostí obsahu čtverce a obdélníku
  při výpočtech složitějších obrazců
- rozpozná různé druhy trojúhelníků, užívá jejich
  vlastnosti
- rozezná a správně znázorní pojmy strana, výška,
  těžnice, vnitřní a vnější úhly
- používá trojúhelníkovou nerovnost
- sestrojí kružnici troj. opsanou a vepsanou
- sestrojí pravidelný šestiúhelník

načrtne a sestrojí rovinné útvary,zdůvodňuje a využívá polohové a
metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou
matematickou symboliku

•

Učivo
druhy trojúhelníků, trojúhelníková nerovnost,
vnitřní a vnější úhly trojúhelníku,
těžnice, střední příčky a výšky,
kružnice opsaná a vepsaná,
mnohoúhelníky, pravidelný šestiúhelník
rýsování - druhy čar
 

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
načrtne a sestrojí rovinné útvary,zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku

•

7. Krychle a kvádr
Očekávané výstupy

žák:

- charakterizuje tělesa kvádr a krychli
- črtá a rýsuje síť těchto těles, modeluje je
- načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru
  v rovnoběžném zobrazování
- vypočítá povrch krychle a kvádru
- odhaduje a vypočítá objem krychle a kvádru
- užívá jednotky objemu, převádí je
- řeší praktické úlohy

určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa),
analyzuje jejich vlastnosti,odhaduje a vypočítá objem a povrch
těles,načrtne a sestrojí sítě základních těles

•

Učivo
Povrch a objem krychle a kvádru,
jednotky obsahu,
obsah čtverce a obdélníku ,
obsah složitějších obrazců
kvádr, krychle , sítě těles,
zobrazení těles,

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

6. ročník
Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti

Člověk a svět práce

Práce s technickými materiály

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

6. ročník
Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti

Člověk a svět práce

Práce s technickými materiály
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

6. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti,odhaduje a vypočítá objem a povrch těles,načrtne a
sestrojí sítě základních těles

•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Matematická

olympiáda

•

Matematický klokan•

Pythagoriáda•

7. ročník
4 týdně, P

1. Zlomky
Očekávané výstupy

žák:

- převádí zlomky na základní tvar
- porovnává zlomky
- zobrazuje zlomky na číselné ose
- sčítá, odčítá, násobí a dělí dva až tři zlomky
- upravuje smíšené číslo na zlomek
- určuje převrácené číslo k danému zlomku
- převádí desetinné číslo na zlomek a naopak
- užívá zlomky při řešení praktických slovních úloh

užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část
(přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem,
procentem)

•

Učivo
- zlomek a jeho základní tvar
- znázornění zlomku na číselné ose
- porovnávání zlomků a početní operace s nimi
- převrácené číslo a číslo smíšené

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
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

7. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)•

2. Celá čísla a racionální čísla
Očekávané výstupy

žák:

- zapisuje a zobrazuje celá čísla na číselné ose
- určuje absolutní hodnotu celých čísel
- porovnává, sčítá, odčítá, násobí a dělí celá čísla
- zapisuje a zobrazuje rac. čísla na číselné ose
- porovnává, sčítá, odčítá, násobí a dělí rac. čísla
- řeší praktické úlohy

provádí početní operace v oboru celých a racionálních číse•

Učivo
- celá čísla a jejich zobrazení na číselné ose
- absolutní hodnota
- porovnávaní a početní operace s celými čísly
- záporná desetinná čísla
- racionální čísla a jejich zobrazení na číselné ose
- porovnávání racionálních čísel
- početní operace s racionálními čísly

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
provádí početní operace v oboru celých a racionálních číse•

3. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
Očekávané výstupy

žák:

- porovnává dvě veličiny poměrem
- změní danou hodnotu v daném poměru
- rozdělí celek na části v daném poměru
- zjednoduší poměr krácením
- řeší úlohy z praxe využitím poměru
- používá dané měřítko při zhotovení jednoduchých
  plánů a mapa čtení map
- zapisuje tabulky příme a nepřímé úměrnosti
- určuje druh závislosti
- čte a zakresluje body v pravoúhlé soust. Souřadnic
- rýsuje grafy přímé a nepřímé úměrnosti
- řeší praktické slovní úlohy

řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem;
pracuje s měřítky map a plánů, určuje vztah přímé a nepřímé
úměrnosti

•

Učivo
- poměr
- převrácený poměr
- postupný poměr
- měřítko plánů a map
- soustava souřadnic
- přímá úměrnost, graf
- nepřímá úměrnost, graf
- trojčlenka

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
mapy a plány

přesahy z učebních bloků:
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

7. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů, určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti•

4. Procenta, finanční gramotnost
Očekávané výstupy

žák:

- určuje počet procent z celku
- určuje část celku určenou počtem procent
- určuje celek z dané části a daného počtu procent
- řeší praktické slovní úlohy, jednoduché úrokování

řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část
je větší než celek)

•

Učivo
- procento
- základ, procentová část, počet procent
- finanční produkty (úrok, úrokování), peníze (tvorba ceny, DPH)
- promile

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

8. ročník
Hospodářský zeměpis

přesahy z učebních bloků:

Výchova k občanství

7. ročník
Stát a hospodářství

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek)•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

7. ročník

5. Shodnost a středová souměrnost
Očekávané výstupy

žák:

-určuje shodné útvary
-užívá věty o shodnosti trojúhelníků: sss, sus, usu
-zobrazí útvar v osové a středové souměrnosti
-určí osu souměrnosti osově souměrného útvaru
-určí střed souměrnosti středově souměr. útvaru
-užívá tato zobrazení v praxi

zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku,načrtne a
sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti,
určí o

•

Učivo
- shodnost geometrických útvarů
- shodnost trojúhelníků
- věty o shodnosti trojůhelníků
- shodná zobrazení, středová souměrnost
- samodružný bod
- útvar středově souměrný

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku,načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí o

•

6. Čtyřúhelníky
Očekávané výstupy

žák:

- rozlišuje jednotlivé druhy rovnoběžníků
- určuje vlastnosti rovnoběžníků
- sestrojí rovnoběžník z daných údajů
- vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku, trojúhelníků
- sestrojí lichoběžník z daných údajů
- vypočítá obvod a obsah lichoběžníku
- řeší úlohy z praxe

zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku, načrtne a
sestrojí rovinné útvary

•

Učivo
- čtyřúhelníky
- rovnoběžník a jeho vlastnosti
- výšky a úhlopříčky rovnoběžníku
- obdélník, kosodélník, čtverec, kosočtverec
- obvod a obsah rovnoběžníku
- obsah trojúhelníku
- lichoběžník a jeho vlastnosti
- obvod a obsah lichoběžníku
-rýsování (kótování)

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

7. ročník

Kritéria hodnocení
zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku, načrtne a sestrojí rovinné útvary

•

7. Hranoly
Očekávané výstupy

žák:

- sestrojí síť hranolu s trojúh., rovnob. a lichob. podst.
- vypočítá povrch a objem těchto hranolů
- řeší úlohy z praxe

určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa),
analyzuje jejich vlastnosti,odhaduje a vypočítá objem a povrch
těles, načrtne a sestrojí sítě těles, analyzuje a řeší aplikační
geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu

•

Učivo
- hranoly
- objem hranolu
- povrch hranolu

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

Výtvarná výchova

7. ročník
Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti

Člověk a svět práce

6. ročník
Práce s technickými materiály

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti,odhaduje a vypočítá objem a povrch těles, načrtne a
sestrojí sítě těles, analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu

•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Pomůcka pro názornou ukázku Pythagorovy větyPomůcka•

Matematická

olympiáda

•

Matematický Klokan•

Pythagoriáda•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
3+1 týdně, P

1. Mocniny a odmocniny,P ythagorova věta
Očekávané výstupy

žák:

- určuje druhou mocninu a odmocninu pomocí
  tabulek a kapesního kalkulátoru.
- zná Pythagorovu větu a užívá ji v praxi,
- řeší slovní úlohy vedoucí k užití Pythagorovy věty.
- určuje mocniny s přirozeným mocnitelem,
- zapisuje dané číslo v desítkové soustavě pomocí
  mocnin deseti a ve tvaru a.10n, kde 1≤ a <10

provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá
ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu, zaokrouhluje a
provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor

•

Učivo
Pythagorova věta
Mocniny s přirozeným mocnitelem:
sčítání a odčítání mocnin s přirozeným
mocnitelem
násobení a dělení mocnin s přirozeným
mocnitelem
mocnina součinu, zlomku a mocniny
čtení a psaní rozšířeného zápisu čísel
v desítkové soustavě pomocí mocnin
čísla deset

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu, zaokrouhluje a provádí odhady
s danou přesností, účelně využívá kalkulátor

•

2. Výrazy
Očekávané výstupy

žák:

- určí hodnotu daného číselného výrazu,
- zapíše slovní text pomocí výrazů s proměnnými
  v jednoduchých případech
- sečte a odečte celistvé výrazy,
- vynásobí výraz jednočlenem, upraví výraz vytýkáním
  před závorku, vynásobí dvojčlen dvojčlenem, trojčlenem
-užívá vzorce (a±b)2, a2-b2.

určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním

•

Učivo
číselný výraz a jeho hodnota
proměnná
výraz s proměnnou
celistvý výraz, mnohočlen, sčítání a odčítání
mnohočlenů, násobení mnohočlenů, vytýkání
před závorku, vzorce (a±b)2, a2-b2

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním•

3. Lineární rovnice
Očekávané výstupy

žák:

- řeší jednoduché lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav
- provádí zkoušku správnosti svého řešení
- řeší  jednoduché slovní úlohy na lineární rovnice
- aplikuje řešení lineární rovnice do praxe
- vypočítá hodnotu neznámé ze vzorce po dosazení
  číselných hodnot všech daných veličin

matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných,
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnice

•

Učivo
rovnost, vlastnosti rovnosti
lineární rovnice s jednou neznámou, kořen
(řešení) lineární rovnice
ekvivalentní úpravy lineárních rovnic, zkouška
slovní úlohy, výpočet neznámé ze vzorce

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Fyzika

7. ročník
Pohyb těles - síly

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných, formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnice•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

8. ročník

4. Základy statistiky
Očekávané výstupy

žák:

- provádí jednoduchá statistická šetření a zapisuje
  jejich výsledky formou tabulky, vyjadřuje je sloupkovým
  nebo kruhovým diagramem
- čte tabulky a grafy a umí je nterpretovat v praxi
- určuje četnost jednotlivých hodnot a zapisuje ji
  do tabulky.
- vypočítá aritmetický průměr
- určí z dané tabulky modus a medián
- čte a a sestrojuje různé diagramy a grafy s údaji
  uvedenými v pocentech

vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data, porovnává soubory
dat

•

Učivo
statistický soubor, statistické šetření
jednotka, znak, četnost
matematický průměr
medián, modus
diagramy (sloupkový, kruhový)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

8. ročník
Základy elektrotechniky

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data, porovnává soubory dat•

5. Kruh, kružnice, válec
Očekávané výstupy

žák:

- setrojí tečnu ke kružnici v daném bodu kružnice
- setrojí tečnu ke kružnici z daného bodu ležícího
  vně kružnice
- umí použít Thaletovu větu v prax
- určí vzájemnou polohu přímky a kružnice
- určí vzájemnou polohu dvou kružnic
- vypočítá obsah a obvod kruhu, délku kružnice
- sestrojí síť válce
- vypočítá povrch a objem válce
- užívá pojmy kruh, kružnice, válec v praktických úlohách
- řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům obsahu a obvodu
  kruhu, délky kružnice, objemu a povrchu válce

zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů,určuje a charakterizuje rovinné a prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti, odhaduje a vypočítá
objem a povrch těles

•

Učivo
kruh, kružnice, válec, vzájemná poloha
kružnice a přímky-tečna, sečna, vnvější přímka
Thaletova věta
tětiva
vzájemná poloha dvou kružnic
vnější a vnitřní dotyk dvou kružnic, středná
obsah kruhu, délka kružnice
číslo p
válec, síť válce, podstavy a plášť válce
objem a povrch válce

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů,určuje a charakterizuje rovinné a prostorové útvary (tělesa),
analyzuje jejich vlastnosti, odhaduje a vypočítá objem a povrch těles

•

6. Konstrukční úlohy
Očekávané výstupy

žák:
využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k
charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových
konstrukčních úloh

•

Učivo
Množiny bodů daných vlastností,
Konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků.
Rýsování -

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Matematická

olympiáda

•

Matematický Klokan•

Pythagoriáda•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
4 týdně, P

1. Lomené výrazy
Očekávané výstupy

žák:

- určuje podmínky smyslu výrazu
- krátí a rozšiřuje daný výraz
- sčítá, odčítá, násobí a dělí dané lomené výrazy
- převádí složený lomený výraz na násobení

matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných;
určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním

•

Učivo
definiční obor výrazu
početní operace s lomenými výrazy
složený lomený výraz

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu
na součin pomocí vzorců a vytýkáním

•

2. Rovnice, soustavy rovnic
Očekávané výstupy

žák:

- řeší jednoduché lineární rovnice s nezn. ve jmenovateli
- řeší praktické úlohy pomocí rovnic
- řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma
  neznámými sčítací a dosazovací metodou
- provádí zkoušku řešení
- řeší praktické úlohy pomocí těchto soustav

formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav•

Učivo
Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli.
Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými .

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Fyzika

7. ročník
Pohyb těles - síly

Člověk a svět práce

9. ročník
Práce na PC

přesahy z učebních bloků:
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

9. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav•

3. Funkce
Očekávané výstupy

žák:

- rozezná funkční vztah od jiných vztahů
- určí definiční obor a obor hodnot funkce
- sestrojí graf lineární funkce, jednoduché kvadratické
  funkce a jednoduché nepřímé úměrnosti
- řeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic
- užívá probrané funkce při řešení praktických úloh

vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem•

Učivo
definiční obor funkce
obor hodnot funkce
závislá a nezávislá proměnná
graf funkce
rostoucí a klesající funkce
konstantní funkce
lineární funkce a její vlastnosti
graf lineární funkce
přímá úměrnost jako zvláštní případ lineární
funkce
grafické řešení soustav dvou lineárních rovnic
kvadratická funkce y=ax2 a její graf
nepřímá úměrnost y= k/x a její graf

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

9. ročník

4. Podobnost
Očekávané výstupy

žák:

- sestrojí graf goniom. funkcí pro hodnoty úhlů
  z intervalu  <  0°; 90° >
- užívá goniom. funkce při řešení praktických úloh
- určí hodnoty těchto funkcí pomocí tabulek, kalkulátoru

užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků, analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s
využitím osvojeného matematického aparátu

•

Učivo
poměr podobnosti
podobnost trojúhelníků
věty o podobnosti trojůhelníků
dělení úsečky v daným poměru
technické výkresy, plány a mapy
poměry stran v podobných trojúhelnících

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků, analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím
osvojeného matematického aparátu

•

5. Goniometrické funkce
Očekávané výstupy

žák:

- sestrojí graf goniom. funkcí pro hodnoty úhlů
  z intervalu  <  0°; 90° >
- užívá goniom. funkce při řešení praktických úloh
- určí hodnoty těchto funkcí pomocí tabulek, kalkulátoru

užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků, analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s
využitím osvojeného matematického aparátu

•

Učivo
goniometrické funkce jako poměry stran
v pravoúhlém trojúhelníku
funkce sinus, kosinus a tangens
užití jmenovaných funkcí

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Fyzika

8. ročník
Energie

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků, analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím
osvojeného matematického aparátu

•

6. Jehlan, kužel, koule
Očekávané výstupy

žák:

- sestrojí síť jehlanu
- vypočítá objem,povrch jehlanu v jednoduchých úlohách
- vypočítá objem a povrch kužele
- užívá goniom. funkce při výpočtu povrchu a objemu
  jehlanu a kužele v jednoduchých úlohách
- vypočítá objem a povrch koule

řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích
oblastí

•

Učivo
síť jehlanu
objem a povrch jehlanu a kužele
koule, poloměr koule
objem a povrch koule
rýsování - sdružené průměty (jehlan, kužel, ...)

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí•

7. Finanční gramotnost
Očekávané výstupy

žák:

- vypočítá úrok z dané jistiny za určité období
  při dané úrokové míře
- určí hledanou jistinu
- provádí jednoduché a složené úrokování
- vypočítá úrok z úroku

užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a
problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací

•

Učivo
Finanční produkty
- půjčka
Finanční matematika
-úrok
-jistina
-úroková doba
-úrokovací období
-úroková míra
-jednoduché úrokování
-složené úrokování

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

9. ročník
Práce na PC

přesahy z učebních bloků:

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
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Matematická

olympiáda

•

Matematický Klokan•

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  Informační a komunikační technologie
Učební osnovy

5.3.1  Informační a komunikační technologie

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

1

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

1

Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu IKT a PV10

Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného ve výstupech

vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. Připravuje žáky na využívání ICT v jiných

vyučovacích předmětech a umožňuje jim 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 je vzdělávací předmět

zařazen 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 předmětu Informatika 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 oboru Informační

a komunikační technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pomáhá žákovi orientovat se ve struktuře a činnosti počítače, poznat

možnosti jeho využití, zacházet s počítačem a jeho přídavnými zařízeními uživatelským způsobem, pracovat

s hotovými didaktickými programy, osvojit si základy práce s grafikou a databázemi. Žáci se učí

třídit informace, kriticky je posuzovat a aplikovat v praktickém životě v souladu se zákony o duševním

vlastnictví. Osvojují si základy elektronické komunikace a její zásady.Svým vzdělávacím obsahem předmět úzce

souvisí s průřezovým tématem „Mediální výchova“.

Informatika je povinný předmět s hodinovou dotací 1 hodina týdně v 5. a 6. ročníku. Výuka probíhá v budově

školy v odborné učebně vybavené počítači. Při výuce je uplatňována zásada „jeden počítač pro jednoho žáka“.

Z tohoto důvodu se třídy dělí na skupiny podle počtu pracovních stanic. Žáci mají s dispozici tiskárnu, scanner,

digitální fotoaparát a kameru, a zálohovací zařízení (disketa, flash disk).

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožňujeme žákům osvojit si strategii učení a snažíme se

motivovat je pro celoživotní vzdělávání.
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5.3.1  Informační a komunikační technologie
Učební osnovy

Učitel:

- vede 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

- učí žáky porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů (za účelem

dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací)

- vede žáky k pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních

i sociálních jevů a procesů

- učí žáky k práci s chybou

- učí žáky v praxi využívat korekci textu pomocí vnitřních nástrojů vhodného softwaru

- jde příkladem - neustále se dalším vzděláváním seznamuje s dalšími možnostmi využívání ICT

Žák:

- vyhledává a třídí informace

- využívá moderních informační technologie pro svou práci

- osvojuje si základní terminologii v oboru informačních a komunikačních technologií

- umí pracovat se svoji chybou a bere si ze svých chyb ponaučení pro následnou práci

- seznamuje se s možnostmi hardware a software

Kompetence k řešení problémů

Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení,logickém u uvažování a k řešení problémů.

Učitel:

- učí žáky nebát se problémů; prakticky je vedeme k používání techniky v duchu myšlenky: „technika má sloužit

nám a ne my jí

- vytváří praktické problémové úlohy a situací učí žáky prakticky problémy řešit

- podporuje netradiční (originální) způsoby řešení problémů

- podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení

- jde příkladem - učí se sám lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace

Žák:

- ke své práci vyhledává vhodný zdroj informací

- při práci je schopen volit různé varianty řešení

- uvážlivě zhodnotí a rozhodnemezi možnostmi řešení

- volí vhodnou variantu a způsob řešení problému

Kompetence komunikativní

Vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci.

Učitel:

- vede žáky k využívání při interakci s počítačem logické a algoritmické myšlení

- vede k tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce

- v komunikaci pomocí informačních a komunikačních technologií se prioritně zaměřuje na správné užívání

českého (cizího jazyka) s ohledem na gramatiku a syntaxi

- podporuje formy komunikace na „mezinárodní úrovni“ v rámci Evropy i světa využíváním internetové sítě

- klade důraz na „kulturní úroveň“ komunikace

- učí žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (místní tisk, web, ppt. prezentace ...)
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5.3.1  Informační a komunikační technologie
Učební osnovy

- jde příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s rodiči a širší veřejností. Dodržuje základní

typografická pravidla, dbá na estetický vzhled výstupního materiálu

Žák:

- jasně a výstižně formuluje a vyjadřuje své myšlenky

- je schopen vyjádřovat své názory v logickém sledu

- je schopen se orientovat v různých typech a formách informací

- je schopen vyhledat informace na portálech, v knihovnách nebo databázích

- kultivovaně a výstižně se vyjadřuje ústně, písemně i elektronickou formou

- umí prezentovat výsledky své práce skupině spolužáků, učiteli

- je schopen vytvořit krátkou zprávu ze školní akce pro prezentaci na veřejnosti (místní tisk, web, ppt prezentace)

Kompetence sociální a personální

Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat,pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i práci druhých.

Učitel:

- vede žáky k zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu a v

jiných médiích

- minimalizuje používání frontální metody výuky a podporuje vzájemnou spolupráci žáků

- učí žáky kriticky hodnotit svoji práci

- podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují

- žáky se speciálními vzdělávacími potřebami učí výhodám využívání informačních technologií

- důsledně vyžaduje dodržování společně dohodnutých pravidel chování, tak aby se vzájemně žáci nevyrušovali

při tvořivé práci

- jde příkladem – vlastní zkušenosti žáků podporuje a využívá je při výuce žáků ostatních. Dovede se učit od

zkušenějších žáků, kteří mají širší rozhled v oblasti ICT

Žák:

- je schopen pracovat ve skupině

- dokáže se podílet na tvořivé atmosfeře v pracovním týmu

- dodržuje jasně daná pravidla chování při práci

- je schopen věcně argumentovat

Kompetence občanské

Vychováme žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva

druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti,

schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích.

Učitel:

- netoleruje záliby žáků v informacích, které mohou vést k sociálně patologickým jevům

- nabíze žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům

- na konkrétních modelových příkladech demonstruje pozitivní a negativní projevy chování lidí

- neustále monitoruje chování žáků (především při práci s internetem), včas přijímáme účinná opatření

- využívá pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP a uplatňuje individuální přístup k žákům

- rozumně a zodpovědně využívá informačních zdrojů – s ohledem na jejich účinnost a vliv na osobnost jedince

- v hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňuje prvky pozitivní motivace

- je vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku

- jde příkladem – respektuje právní předpisy, zákony o duševním vlastnictví. Respektuje osobnost žáka, jeho

práva a záliby. Buduje přátelskou a otevřenou atmosféru při vyučování
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5.3.1  Informační a komunikační technologie
Učební osnovy

Žák:

- je schopen respektovat přesvědčení druhých lidí

- je přístupný k využívání zkušeností ostatních členů kolektivu

- je schopen pomoci spolužákovi

- rozezná pozitivní a negativní projevy chování lidí a je schopen zařadit do nich isvé chování

Kompetence pracovní

Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci,učíme žáky používat při práci vhodnémateriály, nástroje

a technologie, učímet žáky chránit své zdraví při práci, pomáháme žákům při volbě jejich budoucího povolání.

Učitel:

- vede žáky využíváním výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru, ke zvýšení efektivnosti jejich

učební činnosti a k racionálnější organizaci jejich práce

- vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s technikou napojenou na elektrickou síť

- učí žáky provádět základní údržbu hardwarového zařízení, vede je k šetrné práci s výpočetní technikou

- jde příkladem – písemné informace určené ke zveřejnění vytváří na počítači. Ve své učitelské profesi

v maximální míře využívá možnosti, které nám poskytují dostupné informační a komunikační technologie

Žák:

- respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a software, postupuje poučeně v případě závady

- je schopen rozeznat efektivitu práce bez použití a s použitím informačních technologií

- dodržuje hygienu práce

- komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

- při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty

 

Psaní všemi deseti

 
Charakteristika vyučovacího předmětu

 

Předmět Psaní všemi deseti slouží k rozvoji dovedností žáků. Učí je pomocí výukového

programu ZAV efektivnímu psaní deseti prsty na klávesnici počítače a tím jim v budoucnu

usnadňuje práci v zápisech na počítači při studiu i v budoucím zaměstnání. Tento předmět je

nejen velice praktický pro dnešní život žáků, ale tím, že zároveň propojuje funkce obou

mozkových hemisfér, je obzvlášť vhodný pro žáky s SPU.

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

 

Psaní všemi deseti je předmět, který mají žáci zařazen do výuky v 6. a 7. ročníku v hodinové

dotaci 0,5 hodiny týdně. V 6. ročníku je včleněn pod předmět IKT. Vyučování probíhá

v odborných učebnách vybavených počítači.

 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:

 

Kompetence k učení

Učitel:

-  motivuje žáky k osvojení dovednosti psaní všemi deseti vysvětlováním jejího využití

               v praktickém i studentském životě (zrychlení psaní všech prací)

- vede žáky k tomu, aby získané dovednosti uplatňovali v dalších vzdělávacích
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5.3.1  Informační a komunikační technologie
Učební osnovy

               oblastech

 

Kompetence komunikativní

Učitel:

-   vytváří předpoklady pro rychlou elektronickou komunikaci

 

Kompetence sociální, personální, občanské

Učitel:

-   důsledně vyžaduje dodržování společně dohodnutých pravidel chování

-   vytváří předpoklady pro lepší uplatnění na trhu práce

 

Kompetence pracovní

Učitel:

-   hodnotí kladně svědomitou a systematickou práci žáků

-   vyžaduje dokončování zadané práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název vyučovacího předmětu: Psaní všemi deseti

Ročník: 6.+ 7.

Hodinová dotace: 0,5 hodiny týdně

Ročníkové výstupy

Téma/Učivo

PT, MV

Žák:

- plní postupně jednotlivé úkoly v zadaném programu

- získává správné návyky postavení jednotlivých prstů na klávesnici

- postupně si zapamatuje celou klávesnici počítače

- píše na klávesnici zpaměti, nedívá se na ruce

- podle svých schopností a důslednosti své práce píše všemi deseti prsty

- při procvičování psaní se seznamuje s významem a pravopisem cizích slov

Jednotlivá písmena a znaky podle programu ZAV

Osvojování si psaní stálých slovních spojení

Psaní a osvojování si cizích slov, které jsou v programu zařazeny

OSV 1, MV 1 
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1  Informační a komunikační technologie
Učební osnovy

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

• Kompetence k řešení problémů

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si

vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní , společenské a kulturní jevy

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné

znaky, využívá získané vědomostí a dovednosti k objevování různých variant řešení,

nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

• Kompetence komunikativní

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou

komunikaci s okolním světem

5. ročník
1 týdně, P
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1  Informační a komunikační technologie
Učební osnovy

5. ročník

1. Základy práce s počítačem
Očekávané výstupy

žák:

- zapne a vypne počítač správným způsobem
- uvede, jakým způsobem postupovat, či na koho se obrátit v
připadě závady počítače
- předvede práci s myší
- pojmenuje přídavna zařízení a uvede, k čemu se používají
- zadá vstupní informace pomocí klávesnice, popíše funkci
některých kláves (enter, esc, shift, space ...)
- orientuje se  v základním uživatelském prostředí operačního
systému Windows
- pozná a označí základní prvky operačního systému
- provede základní operace s ikonou (označení, přesun, zrušení,
založení, kopie, přejmenování, zavření)
- předvede práci s oknem (zavření, minimalizace, maximalizace)
- prakticky předvede základní operace s hlavní nabídkou
(označení a otevření hlavní nabídky, pohyb po hlavní nabídce,
otevření programu z hlavní nabídky, opuštění hlavní nabídky

využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější
periferie

•

- uvede základní pravidla bezpečnosti práce s počítačem, aktivně
je dodržuje
- ovládá základní pravidla práce s hardwarem a aplikuje je v praxi
- ovládá základní pravidla práce se softwarem a alikluje je v praxi
- spustí a zavře různé typy výukových programů, předvede práci s
těmito programy
- otevře a spustí grafický program
- otevře a spustí textový editor

respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a
postupuje poučeně v případě jejich závady

•

- orientuje se v problematice ochrany a zneužití  dat
- prakticky  ovládá ukládání dat na různá média (flash disk,
disketa, CR ROM)

chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím•

Učivo
Základní pojmy informační činnosti - informace, informační zdroje,
informační instituce.
Informatika - základní pojmy.
Struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení.
Základní funkce počítače, typy počítačů, využití počítačů v praxi.
Klávesnice, funkce kláves, práce s klávesnicí.
Myš, práce s myší.
Rozdělení přídavných zařízení (vstupní x výstupní).
Operační systémy a jejich základní funkce.
Ikona, okno, složka, soubor, hlavní nabídka, plocha, hlavní panel.
Operace s ikonami, s hklavní nabídkou.
Seznámení se základními typy formátů souborů (doc, jpg, gif...)
Multimediální využití počítače.
Jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech
s hardware a software.
Péče o počítač, závady a poruchy.
Zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených
s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky.

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační technologie

5. ročník
Základy práce s počítačem

přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační technologie

5. ročník
Základy práce s počítačem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie•
respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady•
chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1  Informační a komunikační technologie
Učební osnovy

5. ročník

2. Vyhledávání informací a komunikace
Očekávané výstupy

žák:

- uvede základní pravidla bezpečnosti práce s počítačem, aktivně
je dodržuje
- ovládá základní pravidla práce s hardwarem a aplikuje je v praxi
- ovládá základní pravidla práce se softwarem a alikluje je v praxi
- spustí a zavře různé typy výukových programů, předvede práci s
těmito programy
- otevře a spustí grafický program
- otevře a spustí textový editor

respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a
postupuje poučeně v případě jejich závady

•

- orientuje se v problematice ochrany a zneužití  dat
- prakticky  ovládá ukládání dat na různá média (flash disk,
disketa, CR ROM)

chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím•

- uvede význam internetu při vyhledávání informací
- uvede příklad, jak informace vzniká, jak ji lze přenášet,
zpracovávat a dále využít
- uvede na příkladech, jak se informace v průběhu historie mění
- předvede práci s internetovým prohlížečem
- otevře stránky pomocí hypertextu
- vyhledá požadovanou informaci s pomocí učitele

při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a
vhodné cesty

•

- napíše do adresářového řádku internetovího prohlížeče danou
adresu a stránku otevře
- vyhledá podle zadání na různých portálech informace, které
aplikuje v textu
- orientuje se v základních oknech databáze a je schopen zadat
vstupní data
- vyhledá zadanou informaci v internetové databázi

vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích•

- ovládá spuštění E-mailového klienta
- přijme přečte a odešle vlastní e-mail
- s pomocí učitele založí svoji e-mailovou adresu
- předvede komunikaci pomocí chatu, e-mailu, telefonu (mobilního
i pomocí pevné linky)
- předvede u mobilního telefonu volání, přijetí, přečtení, napsání a
odeslání SMS

komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních
zařízení

•

- vysvětlí pojmy informace  a informatika
- porozumí rozdílu mezi výpočetní a komunikační technikou
- uvede příklady informací a zdrojů (klasických a digitálních), z
nichž se informace získávají
- popíše základní části počítače a vysvětlí jejich funkci
- pojmenuje nejpoužívanější vstupní a výstupní  zařízení
- vysvětlí pojem internet

ovládá základní terminologii výpočetní a komunikační techniky•

Učivo
Vývojové trendy informačních technologií.
Historie, současnost a budoucnost informačních technologií.
Společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování,
distribuce informací).
Základní způsoby komunikace (E-mail, chat, telefonování).
Metody a nástroje vyhledávání informací.
Internet jako zdroj informací.
Základy práce s internetovým prohlížečem
Vyhledávání informací na internetu.
Formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací
atributy.

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Matematika

5. ročník
diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády

Informační a komunikační technologie

Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využití informací

přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační technologie

5. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využití informací

Matematika

diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
Člověk a jeho svět

Vlastivěda
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1  Informační a komunikační technologie
Učební osnovy

5. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady•
chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím•
při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty•
vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích•
komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení•
ovládá základní terminologii výpočetní a komunikační techniky•

3. Zpracování a využití informací
Očekávané výstupy

žák:

- orientuje se v problematice ochrany a zneužití  dat
- prakticky  ovládá ukládání dat na různá média (flash disk,
disketa, CR ROM)

chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím•

- uvede význam internetu při vyhledávání informací
- uvede příklad, jak informace vzniká, jak ji lze přenášet,
zpracovávat a dále využít
- uvede na příkladech, jak se informace v průběhu historie mění
- předvede práci s internetovým prohlížečem
- otevře stránky pomocí hypertextu
- vyhledá požadovanou informaci s pomocí učitele

při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a
vhodné cesty

•

- ovládá spuštění E-mailového klienta
- přijme přečte a odešle vlastní e-mail
- s pomocí učitele založí svoji e-mailovou adresu
- předvede komunikaci pomocí chatu, e-mailu, telefonu (mobilního
i pomocí pevné linky)
- předvede u mobilního telefonu volání, přijetí, přečtení, napsání a
odeslání SMS

komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních
zařízení

•

- otevře jednoduchý grafický editor a nakreslí v tomto programu
obrázek
- vytvořený obrázek uloží a vytiskne
- nakreslí zadaný obrázek za použití kreslících nástrojů a nástrojů
pro kreslení geometrických tvarů
- otevře textový editor a napíše jednoduhý text, opraví případné
chyby
- označí blok textu, blok zformátuje
- vloží do dokumentu obrázek
- použije ozdobné prvky (ozdobné písmo)
- uloží a vytiskne textový dokument

pracuje s textem a obrázkemv textovém a grafickém editoru•

Učivo
Základní funkce textového a grafického editoru.
Výukové programy, práce s výukovými programy.
Textové editory.
Základy psaní a editace textu.
Označování bloků.
Formátování textu.
Vkládání obrázků.
Grafické editory.
Grafické prvky (ozdobné píésmo, obrázky, symboly, rámečky)
Použití klipartů.
Tisk a úpravy před tiskem.

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Matematika

5. ročník
diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády

Informační a komunikační technologie

Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využití informací

Výtvarná výchova

Praktické dovednosti

přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační technologie

5. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využití informací

Matematika

diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1  Informační a komunikační technologie
Učební osnovy

5. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím•
při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty•
komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení•
pracuje s textem a obrázkemv textovém a grafickém editoru•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Aktivita pro 5. ročník základní činnosti s počítačem, manipulace s myší, a

klávesnicí, práce s internetem Rozvíjené KK: KK k učení - vyhledává a třídí

informace na základě jejich pochopení - operuje s obecně užívanými termíny,

znaky a symboly KK k řešení problémů - vyhledává informace KK

komunikativní - využívá infornační a komunikační prostředky pro spojení s

okolním světem Organizacea řízení učební činnosti: individuální Organizace

prostorová: učebna PC Organizace časová: vyučovací hodina týdně

počítač•

6. ročník
1 týdně, P
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1  Informační a komunikační technologie
Učební osnovy

6. ročník

1. Vyhledávání informací a komunikace
Očekávané výstupy

žák:

- objasní, proč internet ne-vždy zaručuje pravdivost informací a že
obsahuje informace eticky závadné, uvede příklady
- vysvětlí, co je počítačový virus
- vysvětlí, co může počítačový virus způspbit a jak lse lze proti
němu účinně bránit
- vyjmenuje alespoň dva antivirové programy
- spustí antivirový program a oveří, zda není disk napadený virem

ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost

•

- vysvětlí pojmy: softwarové pirátství
- objasní termín:  etické kódy využívání software
- odliší spolehlivé a nespolehlivé zdroje informací
- zhodnotí informace z hlediska jejich závažnosti

pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví•

- uvede jednotky používané k měření objemu dat nebo místa na
disku (kB, MB, GB)
- určí základní formáty souborů podle přípony
- vysvětlí pojmy informace a informatika
- uvede, jak se informace dají získat
- vysvětůí, co je to internet a objasní způsob přenosu informací v
celosvětové síti
- vyhledá informační zdroj podle adresy
- aktivně využívá vlastnosti hypertextu
- formuluje a zapíše požadavek na vyhledání dané informace v
internetovém prohlížeči
- získanou informaci uloží a vytiskne
- k aktuální společenské nebo politické situaci najde více
informačních zdrojů a posoudí jejich relaci
- uvede příklady nevěrohodných informačních zdrojů

používá informace s různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednotlivé vztahy mezi údaji

•

- ukáže na příkladech způsoby prezentace informací
- spustí prezentační program a prohlédne si již vytvořenou
prezentaci
- vytvoří vlastní prezentaci (ve formátu ppt,odp) na dané téma
- na vybrané tema ze vzdělávacího obsahu některého
vyučovacího předmětu vytvoří vlastní prezentaci (ve formátu ppt
nebo odp)
- výslednou vlastní prezentaci (minimálně 8 snímků) ověří na
vybrané skupině žáků (srozumitelnost, estetický dojem)

zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě

•

Učivo
Hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody
a nástroje jejich ověřování.
Informatika jako vědní obor.
Věrohodnost informací, závažnost a vzájemné návaznosti informací.
Viry a antivirová ochrana počítače.
Hodnota informací.
Věrohodnost informací a informačních zdrojů.
Metody a nástroje ověřování informací (řízený rozhovor, porovnávání
a analýza informací).
Internet.
Celosvětová počítačová síť.
Práce s internetovým prohlížečem.
Metody vyhledávání na internetu.
Formulace požadavku a vyhledávací atributy.
Uložení informace pro další zpracování.
Tisk informace.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Komunikace

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Vnímání autora mediálních sdělení

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační technologie

6. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využití informací
Základy práce s počítačem

přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační technologie

6. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využití informací

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.3.1  Informační a komunikační technologie
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost•
pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví•
používá informace s různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednotlivé vztahy mezi údaji•
zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě•
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5.3.1  Informační a komunikační technologie
Učební osnovy

6. ročník

2. Zpracování a využití informací
Očekávané výstupy

žák:

- objasní, proč internet ne-vždy zaručuje pravdivost informací a že
obsahuje informace eticky závadné, uvede příklady
- vysvětlí, co je počítačový virus
- vysvětlí, co může počítačový virus způspbit a jak lse lze proti
němu účinně bránit
- vyjmenuje alespoň dva antivirové programy
- spustí antivirový program a oveří, zda není disk napadený virem

ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost

•

- vysvětlí rozdíly mezi typy grafických editorů (bitmapové a
vektorové)
- v grafickém editoru vytvoří obrázek
- vytvořený obrázek upraví, uloží a vytiskne
- napíše požadovaný text, opraví v textu chyby
- v nastavení stránky upraví vzhled dokumentu
- označí bloky v textu myš nebo klávesnicí (řádek, slovo, celý
dokument)
- zformátuje textz a odstavce
- využije schránku při práci s textem (při kopírování, přesouvání)
- za pomocí tabulátoru napíše text ve formě tabulky
- vloží do dokumentu obrázek, upraví velikost tohoto obrázku
podle potřeby
- použije ozdobné písmo a různé grafické prvky ke grafické úpravě
dokumentu
- vytvoří v textovém editoru jednoduchou tabulku
- zpracovaný dokument vytiskne
- vysvětlí, k čemu se používá tabulkový editor, jaké zracovává
informace a uvede příklad tabulkového editoru
- vysvětlí základní pojmy: buňka, list, typy dat
- předvede základní operace s buňkou (vyplňování, editace)
- vytvoří jednoduchý vzorec a s jeho pomocí zpracuje číselná data
- vytvoří tabulku
- danou tabulku prezentuje ve formě grafu
- ukáže na příkladech způsoby prezentace informací

ovládá práci s textovým a grafickým editorem, tabulkovým
procesorem a využívá vhodných aplikací

•

- použije ozdobné písmo a různé grafické prvky ke grafické úpravě
dokumentu
- předvede vložení, úpravu a umístění dat do dokumentu (obrázek,
graf, text)
- prakticky ukáže možnosti nastavení vzhledu stránky
- prakticky ukáže nastavení okrajů stránky
- ovládá nastavení orientace stránky
- do daného dokumentu vloží záhlaví a zápatí  dokumentu
- vybere druh a vloží do dokumentu čísla stránek

uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrázkem

•

- vysvětlí pojmy: softwarové pirátství
- objasní termín:  etické kódy využívání software
- odliší spolehlivé a nespolehlivé zdroje informací
- zhodnotí informace z hlediska jejich závažnosti

pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví•

- uvede jednotky používané k měření objemu dat nebo místa na
disku (kB, MB, GB)
- určí základní formáty souborů podle přípony
- vysvětlí pojmy informace a informatika
- uvede, jak se informace dají získat
- vysvětůí, co je to internet a objasní způsob přenosu informací v
celosvětové síti
- vyhledá informační zdroj podle adresy
- aktivně využívá vlastnosti hypertextu
- formuluje a zapíše požadavek na vyhledání dané informace v
internetovém prohlížeči
- získanou informaci uloží a vytiskne
- k aktuální společenské nebo politické situaci najde více
informačních zdrojů a posoudí jejich relaci
- uvede příklady nevěrohodných informačních zdrojů

používá informace s různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednotlivé vztahy mezi údaji

•

Učivo
Počítačová grafika, rastrové a vektorové programy.
Grafický editor Corel Draw, OO Draw, OO Writter - část.
Bitmapové a vektorové grafické editory.
Vytvoření a úprava obrázku v bitmapové grafice.
Vytvoření a  úprava obrázku ve vektorové grafice.
Textové editory, vytvoření, editace a tisk dokumentu.
Textový editor OO Writter.
Zobrazení a nastavení stránky.
Práce se schránkou.
Formáty a odstavce.
Tabulátory a jejich použití.
Vkládání a úprava obrázků.
Grafické prvky, písmo.
Tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání dat, jednoduché
vzorce.
Tabulkový editor OO Calc.
Základní pojmy (buňka, list, typy dat)
Vkládání dat do tabulky.
Vytvoření, editace tabulky.
Jednoduché výpočty.
Jednoduché vzorce (suma, průměr).
Prezentace výsledku v podobě grafu.
Příprava před tiskem a tisk tabulky.
Prezentace informací (prezentační programy, mulrimedia, webové
stránky).
Prezentační program OO Impress.
Způsoby prezentace informací - webové stránky, prezentační
programy, multimedia.
Ukázka a vlastní práce v pezentačním programu.
Vytvoření vlastní prezentace na dané téma.
Ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika).
Estetická a typografická pravidla při práci na počítači.
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5.3.1  Informační a komunikační technologie
Učební osnovy

6. ročník

2. Zpracování a využití informací

- ukáže na příkladech způsoby prezentace informací
- spustí prezentační program a prohlédne si již vytvořenou
prezentaci
- vytvoří vlastní prezentaci (ve formátu ppt,odp) na dané téma
- na vybrané tema ze vzdělávacího obsahu některého
vyučovacího předmětu vytvoří vlastní prezentaci (ve formátu ppt
nebo odp)
- výslednou vlastní prezentaci (minimálně 8 snímků) ověří na
vybrané skupině žáků (srozumitelnost, estetický dojem)

zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě

•

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Psychohygiena

Kreativita

Komunikace

Kooperace a kompetice

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení

Vnímání autora mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

Tvorba mediálního sdělení

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Komunikační a slohová výchova

7. ročník
Komunikační a slohová výchova

9. ročník
Komunikační a slohová výchova

Informační a komunikační technologie

6. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využití informací
Základy práce s počítačem

Výtvarná výchova

Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti

7. ročník
Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti

přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační technologie

6. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Základy práce s počítačem
Zpracování a využití informací

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost•
ovládá práci s textovým a grafickým editorem, tabulkovým procesorem a využívá vhodných aplikací•
uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrázkem•
pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví•
používá informace s různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednotlivé vztahy mezi údaji•
zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě•
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5.3.1  Informační a komunikační technologie
Učební osnovy

6. ročník

3. Základy práce s počítačem
Očekávané výstupy

žák:

- vysvětlí rozdíly mezi typy grafických editorů (bitmapové a
vektorové)
- v grafickém editoru vytvoří obrázek
- vytvořený obrázek upraví, uloží a vytiskne
- napíše požadovaný text, opraví v textu chyby
- v nastavení stránky upraví vzhled dokumentu
- označí bloky v textu myš nebo klávesnicí (řádek, slovo, celý
dokument)
- zformátuje textz a odstavce
- využije schránku při práci s textem (při kopírování, přesouvání)
- za pomocí tabulátoru napíše text ve formě tabulky
- vloží do dokumentu obrázek, upraví velikost tohoto obrázku
podle potřeby
- použije ozdobné písmo a různé grafické prvky ke grafické úpravě
dokumentu
- vytvoří v textovém editoru jednoduchou tabulku
- zpracovaný dokument vytiskne
- vysvětlí, k čemu se používá tabulkový editor, jaké zracovává
informace a uvede příklad tabulkového editoru
- vysvětlí základní pojmy: buňka, list, typy dat
- předvede základní operace s buňkou (vyplňování, editace)
- vytvoří jednoduchý vzorec a s jeho pomocí zpracuje číselná data
- vytvoří tabulku
- danou tabulku prezentuje ve formě grafu
- ukáže na příkladech způsoby prezentace informací

ovládá práci s textovým a grafickým editorem, tabulkovým
procesorem a využívá vhodných aplikací

•

- předvede orientaci v základním uživatelském prostředí
- vysvětlí pojmy: data, program (aplikace), soubor (zkomprimovaný
soubor), složka, dokument, konfigurace počítače,         pracovní
plocha, okno, dialogové okno, nabídka, ikona, kurzor, formátování
disku, instalace (programu), záloha - ukáže     na příkladech
- předvede základní operace se složkami a dokumenty: označení,
přesun, zrušení, založení, kopie, přejmenování, uložení     na
pevný disk (disketu, flash disk)
- vyhledá a uloží soubor v adresáři, předvede práci se schránkou:
kopie, vyjmutí, vložení (textu, obrázku aj.)
- na příkladech ukáže možnosti použití počítače v různých
oblastech lidské činnosti

využívá  standartní funkce počítače•

- ukáže a správně pojmenuje základní části počítače, přídavná
zařízení, popíše jejich funkci
- vysvětlí pojmy motherboard (základní deska), hardisk (pevný
disk), disk "C", pamět RAM
- vysvětlí pojmy hardware, software

pojmenuje a vysvětlí části počítače•

Učivo
Bezpečnost a hygiena práce, prevence zdravotních rizik.
Struktura, funkce a popis počítače (jeho části) a přídavných zařízení.
Počíta (skříň počítače).
Monitor (display, LCD display)
Klávesnice, myš.
Tiskárna, skener, modem.
Tlačítko Reset, vypínání a zapíníní počítače.
Disketová jednotka, CD, DVD.
USB, flash disk.
Napájecí zásuvka, zásuvka pro monitor, karty (zvuková, grafická).
Hardware a software.
Jednotky používané k měření objemu dat nebo místa na disku (kB,
MB, GB)
Operační systémy - jejich základní funkce.
Formáty souborů (doc, gif, jpg, xls, ppt, pdf, rtf ...).
OS Windows.
Základy práce se soubory a složkami.
Schránka, práce se schránkou.
Multimediální využití počítače.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Komunikace

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Stavba mediálních sdělení

Vnímání autora mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Informační a komunikační technologie

6. ročník
Zpracování a využití informací
Základy práce s počítačem

přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační technologie

6. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Základy práce s počítačem
Zpracování a využití informací

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.4  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

6. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
ovládá práci s textovým a grafickým editorem, tabulkovým procesorem a využívá vhodných aplikací•
využívá  standartní funkce počítače•
pojmenuje a vysvětlí části počítače•

4. Psaní všemi deseti
Očekávané výstupy Učivo

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1.

stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny,

společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a

směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem

spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti člověk a jeho svět rozvíjí poznatky,

dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí

pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti; utváří se tak jejich prvotní

ucelený obraz světa.

Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se

složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských

výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a

porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu

života, jeho přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti.

Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své

myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo

modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně

přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností

žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání

jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.

Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech člověk a

společnost, člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru

5.4  Člověk a jeho svět
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5.4  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů.

Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích předmětů a jejich

vzdělávacího obsahu.

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v

něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života

vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat.

Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření

přímých zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah

k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.

V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání

mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty,

snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují,

baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí

soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním

poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu.

Je možné tradičně vytvářet jeden předmět v 1. - 3. ročníku (tj. přiřazovat očekávaným výstupům pro 1. období

vhodné učivo vybrané z jednotlivých tematických okruhů) a dva předměty ve 4. a 5. ročníku (tj. tematické

okruhy 1, 2 a 3 využít jako základ pro Vlastivědu a okruhy 4 a 5 pro Přírodovědu), je však možné vytvářet jen

jeden předmět i ve 4. a 5. ročníku nebo jeden souvislý předmět od 1. do 5. ročníku. Není nutno se vždy striktně

držet tematických okruhů, podle potřeby je lze různě strukturovat, propojovat učivo a přiřazovat ho k

očekávaným výstupům.

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak

události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým

změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a

postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země.

Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto

je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především

pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky

regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a

rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k

tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve

vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě

praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se

využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve

svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.

V tematickém okruhu člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako

živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od

narození do dospěosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy,

mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a

o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i

celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a

bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka.

Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají

určené role a řeší modelové situace.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

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

vede žáka k:

- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti

- orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních

informací
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5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich

zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech

- poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně

vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů

- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci

i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)

- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při

jejich ochraně

- přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí

- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět

- poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a

jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých

Žák se seznamuje s oklím školy, s bezpečností v provozu na silnicích nejprve jako chodec, ve 4. ročníku jako

cyklista.

Účastní se kurzu cyklisty a prakticky si na dopravním hřišti ověřuje získané dovednosti.

Kurz na dopravním hřišti je zakončen závěrečnou zkouškou, průkaz cyklisty.

5.4.1  Člověk a jeho svět

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

1+1 2 2 4 3+1

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

Charakteristika předmětu
Člověk a jeho svět

Charakteristika jednotlivých předmětů je popsána v charakteristice předmětu jako celku.

Oblast zahrnuje vyučovací předmět:

Prvouka (1.- 3. ročník)

Vlastivěda (4.-5. ročník)

Přírodověda (4.-5. ročník)

PRVOUKA

Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení

vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím ročníku tři hodiny

pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí

utváří se prvotní ucelený obraz světa

poznávání sebe i nejbližšího okolí

seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy

vnímání lidí a vztahů mezi nimi

všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů

porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti

porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům

chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti

vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:

Místo, kde žijeme –důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních

skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků
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5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

Lidé kolem nás – upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se se základními právy

a povinnostmi

Lidé a čas – orientace v dějích a čase

Rozmanitost přírody – poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti a rozmanitosti

živé i neživé přírody

Člověk a jeho zdraví – základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o

bezpečném chování různých životních situací. Poznávání sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Žáci jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět.

-poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí

-upevňování preventivního chování

-orientace ve světě informací

časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních informací

-učitel pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií

-učitel motivuje žáky pro celoživotní učení

Kompetence k řešení problémů

žáci si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti

i zdraví a bezpečnosti druhých

poznávají a ovlivňují svou jedinečnost

- učitel pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům

- učitel učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., využívají různých informačních zdrojů

Kompetence komunikativní

Žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech.

-jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové

a bezkonfliktní komunikaci

-pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech

-přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí

-učitel podporuje u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemnému se naslouchání

a zdůvodňování svých závěrů, vzájemně si radí a pomáhají si

Kompetence sociální a personální

Žáci pracují ve skupině.

-efektivně spolupracují na řešení problémů

-učí se respektovat názory druhých

-přispívají k diskusi

- učitel učí se věcně argumentovat

-učitel vede děti k oceňování svých názorů a přínosů

Kompetence občanské

-učitel utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům

-učitel motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody

- učitel vede žáky k respektování pravidel

Kompetence pracovní

Žáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.

učitel učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení

učitel zohledňuje soudobý stav a poznání a technického rozvoje

VLASTIVĚDA

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika výuky:

zahrnuje učivo zeměpisné a historické.
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5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

Zeměpisné učivo navazuje navazuje na poznatky z prvouky.Od pozorování okolí bydliště a školy žáci přecházejí

k zeměpisnému pozorování svého kraje a republiky až po její začlenění do Evropy.

K přiblížení učiva pomáhají ilustrace, plánky,časové osy,stručné vyprávění určitých důležitých událostí z historie

našeho národa.

K pochopení časových souvislostí napomohou časové přímky rozdělené na časové úseky.

Výuku vhodně doplňují návštěvy muzeí,výstav,významných historických míst a památek.

Také vhodné zeměpisné nebo historické filmy a videoukázky výuku doplní a zpestří.

Nezapomínáme ani na využívání zkušeností žáků z výletů po vlasti, žákům dáváme prostor,aby mohli o svých

zážitcích vyprávět a vyprávění doplnit fotografiemi,videonahrávkami,ukázkami pohlednic a suvenýrů.

K vlastivěd.učivu patří vycházky.

Hlavní pomůckou však zůstává mapa.Učíme je, jak s mapou pracovat,orientovat se v ní,určovat světové

strany,vyhledávat jednotlivá místa.

Učivo týkající se podnebí propojujeme s výukou přírodovědy.

Obsah učiva:

Česká republika-zeměpisná část

-dějěpisná část

Naše města, kraj

Evropa

Časové vymezení předmětu:

ve 4.-5.ročníku 2 vyučovací hodiny týdně

v rámci výuky zasahuje do přírodovědy, čtení a výtvarné výchovy

Organizační vymezení předmětu:

výuka probíhá převážně ve třídě, PC učebně, při exkurzích, výletech...

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cíle.

-samostatná práce

-práce ve dvojicích

-skupinová,kolektivní,

-projekty

Kompetence k řešení problémů – učí se rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině

učitel umožňuje,aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi apod.

učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch

Kompetence komunikativní

Žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech.

-jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové

a bezkonfliktní komunikaci

-pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech

-přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí

-učitel podporuje u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemnému se naslouchání

a zdůvodňování svých závěrů, vzájemně si radí a pomáhají si

Kompetence sociální a personální

Žáci pracují ve skupině.

-efektivně spolupracují na řešení problémů

-učí se respektovat názory druhých

-přispívají k diskusi

- učitel učí se věcně argumentovat

-učitel vede děti k oceňování svých názorů a přínosů

Kompetence občanské

-učitel utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům

-učitel motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody

- učitel vede žáky k respektování pravidel

Kompetence pracovní

Žáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.
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5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

učitel učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení

učitel zohledňuje soudobý stav a poznání a technického rozvoje

PŘÍRODOVĚDA

Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení

vyučuje se ve 4. ročníku po jedné a půl hodině týdně a v 5. ročníku po jedné hodině týdně

přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti tematických okruhů:

Místo, kde žijeme

- okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a  živočichů, působení lidí na

krajinu a životní prostředí

Lidé kolem nás

základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie

základní globální problémy, problémy konzumní společnosti, globální problémy přírodního prostředí

Lidé a čas

- orientace v čase - kalendáře, letopočet, režim dne

- současnost a minulost v našem životě

Rozmanitost přírody

Země jako planeta sluneční soustavy

rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky života, životní potřeby

a podmínky

rovnováha v přírodě

vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy,

ekologické katastrofy

Člověk a jeho zdraví

lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy lidské reprodukce

partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy

péče o zdraví, první pomoc

odpovědnost člověka za své zdraví

situace hromadného ohrožení

Součástí výuky je exkurze do planetária.

Předmětem prolínají průřezová témata, zejména EV (vztah člověka k prostředí, zodpovědnost

a spoluodpovědnost za stav životního prostředí, ekosystémy, základní podmínky života) a dále OSV a VDO.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

učitel umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu

žáci získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování

Kompetence k řešení problémů

učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami

žáci se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí se vyhledávat informace vhodné

k řešení problémů.

Kompetence komunikativní

učitel vede žáky k používání správné terminologie

žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich

zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech

žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných

Kompetence sociální a personální

učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně

žáci pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektují názory a zkušenosti

druhých

učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků

Kompetence občanské

učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě

učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

žáci se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých

učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch

Kompetence pracovní

učitel umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat

učitel vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky

učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti

žáci si utvářejí pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržují vymezená pravidla

V Prvouce, ve Vlastivědě a v Přírodovědě budou realizována tato průřezová témata:

EV – vztah člověka k životnímu prostředí, ekosystémy, …

VDO – občanská společnost a škola – pravidla chování, …

MKV – princip sociálního smíru

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a svého učení a diskutuje o nich

• Kompetence k řešení problémů

• 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

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si

vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní , společenské a kulturní jevy

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, využívá při řešení problémů

logické, matematické a empirické postupy

• Kompetence komunikativní

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,

souvisle a kultuvovaně v písemném i ústním projevu

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou

komunikaci s okolním světem

• Kompetence sociální a personální

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se spoplečně s pedagogy na vytváření pravidel

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně

ovlivňuje kvalitu společné práce

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě

potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
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5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

• Kompetence občanské

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do

situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se

proti fyzickému i psychickému násilí

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom

svých práv a povinností ve škole i mimo školu

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc

a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví

člověka

• respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do

kulturního dění a sportovních aktivit

• Kompetence pracovní

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla,

plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví

druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních i společenských hodnot

1. ročník
1+1 týdně, P
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5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

1. ročník

1. Prvouka
Očekávané výstupy

žák:

- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi
 ( vypráví o svém domově, bydlišti, rodinných příslušnících)

-využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě,
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti (orientuje se v
čase – rok, měsíc, týden, den, hodina)

-pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v
jednotlivých ročních obdobích (jaro léto, podzim, zima - zvyky a
tradice)

-uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském
těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
 (rozliší čas k práci a odpočinku)

-dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví jiných

-chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o
pomoc pro sebe i pro jiné dítě

-reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech

-rozpozná  domácí zvířata a jejich mláďata, popíše čím se živí a
jejich užitek

Prvouka•

Učivo
Školák
Podzim
Rodina
Zima
Čas
Lidské tělo a zdraví
Jaro
Živočichové
Lidé a čas
Léto

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika

1. ročník
Orientace v prostoru

Hudební výchova

Lidové písně
Umělé písně

Tělesná výchova

Turistika a pobyt v přírodě
Plavání
Bruslení
Hygiena a bezpečnost

Člověk a svět práce

  Práce s drobným materiálem
Pěstitelské práce
Příprava pokrmu

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
1. Praktické dovednosti
2. Výtvarné osvojování skutečnosti
4. Výtvarné umění a životní prostředí

Tělesná výchova

Pohybové hry
Turistika a pobyt v přírodě

Člověk a svět práce

  Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

1. ročník

Kritéria hodnocení
Prvouka•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

-aktivita, 1. ročník -poznávání lidského těla pomocí smyslových orgánů, hledání

shodných a rozdílných znaků mezi lidmi pomocí her, při skupinové práci vytvoří

žáci siluetu těla a popíší jednotlivé části těla Rozvíjené K.K.: 1. K. učení: žák

vyhledává a třídí informace na základě jejich pochopení 2. K. sociální a

personální : žák účinně spolupracuje ve skupině 3. K. pracovní: žák používá

účinně materiály, dodržuje vymezená pravidla Mezipředmětové vztahy: Vv

Organizace a řízení učební činnosti: skupinová Organizace prostorová: třída

Organizace časová: 45 min. Nutné pomůcky: nadepsané karty s částmi lidského

těla, balicí papír, nůžky, lepidlo, vodovky

člověk•

2. ročník
2 týdně, P
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5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

2. ročník

1. Prvouka
Očekávané výstupy

žák:

- vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu
na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí ( zná
cestu do školy a zpět, rozpozná blízké okolí školy)

-odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností

-uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech
člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na
příkladech porovnává minulost a současnost (chápe vztahy mezi
rodinnými příslušníky, porovná minulost, budoucnost, přítomnost,
používá orientaci v čase podle hodin)

-uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském
těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
(posoudí zdravé a nezdravé potravíny, ví, co dělat v případě úrazu
)

-dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví jiných
chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o
pomoc pro sebe i pro jiné dítě
(chová se ukázněně ve škole i mimo školu, udržuje pořádek ve
svých věcech)

-uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu

-rozliší zeleninu, ovoce a zemědělské plodiny(pěstování, využití,
chuť, vůně, vzhled)

-stanoví surovinu a následné výrobky

Prvouka•

Učivo
Jsem školák
Podzim
Moje rodina
Zima
Člověk
Lidé a čas
Suroviny a výrobky
Jaro
Hospodářská zvířata
Léto

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Komunikační a slohová výchova

Matematika

Jednotky času
Hudební výchova

Rozšiřování a upevňování hlasového
rozsahu

Člověk a svět práce

Lidové zvyky, tradice a řemesla
Literární a dramatická výchova 2.ročník

Próza a poezie
Dramatizace

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
2. Výtvarné osvojování skutečnosti
4. Výtvarné umění a životní prostředí

Tělesná výchova

Turistika a pobyt v přírodě
Literární a dramatická výchova 2.ročník

Próza a poezie
Dramatizace

Člověk a svět práce

Práce s modelovací hmotou

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

2. ročník

Kritéria hodnocení
Prvouka•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Aktivita 2. ročník dramatizace situací v rodině ( prosba, poděkování, chování k

prarodičům, návštěna lékaře, kina...) Rozvíjené KK: KK k řešení problémů -

vnímá nejrůznější problémové situace v rodině, přemýšlí o nesrovnalostech a

plánuje způsoby řešení problémů Mezipředmětové vztahy: výtvarná výchova

Organizace a řízení učební činnosti: skupiny, dvojice Organizace prostoru: třída

Organizace časová: 2 vyučovací hodiny Nutné pomůcky: obrázky, fotografie

rodiny

moje rodina•

pokusy - rozmnožování rostlin pro 2. ročník žáci ve dvojicích dělají pokusy -

rozmnožování rostlin rozvíj. KK: 1/K. pracovní- používá bezpečně materiál,

nástroje, dodržuje vymezená pravidla 2/K. soc. a pers.-účinně pracuje ve skup.,

podílí se společně s pedagogy na vytv. pravidel práce v týmu mezipřed.

vztahy:výtvarná vých. -nákresy Org. a řízení uč. činnosti- práce ve dvojicích Org.

prostoru:třída, učebna Org. časová:1 vyuč. hodina Nutné pomůcky: misky, vata,

fazole, sklenice

rostliny•

3. ročník
2 týdně, P
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5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

3. ročník

1. Prvouka
Očekávané výstupy

žák:

- začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného
centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci
(městě) - popíše město, ve kterém žije (historie, doprava, obchod,
služby, turistika, kultura, sport, odpočinek, rozpozná typy  krajiny,
orientuje se
v krajině podle světových stran, vysvětlí význam ochrany přírody)

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

-projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich
přednostem i nedostatkům

-pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky ( zná
významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje
spjaté s místem, v němž žije)

-roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků,
uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě ( popíše
získávání surovin a jejich likvidace, vyjmenuje podmínky života na
Zemí, popíše stavbu těla rostlin, rozliší houby jedlé a jedovaté a
stavbu jejich těla,vyjmenuje znaky živočichů, popíše stavbu těla
živočichů, rozdělí živočichy do jednotlivých tříd)
- provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje
jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny
pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů ( rozliší látky pevné,
kapalné a plynné, změří délku, objem, hmotnost, čas, teplotu,
vyjmenuje podmínky života na Zemi, rozliší horniny a nerosty -
žula, pískovec, vápenec,čedič, půda, uhlí, ropa a zemní plyn)

-dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví jiných
(chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o
pomoc pro sebe i pro jiné dítě, ví jak se chovat v případě úrazu)

-uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu ( pozná
základní dopravní značky, řídí se pravidly pro chodce)

-uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském
těle (popíše stavbu těla a jednotlivých soustav)

Prvouka•

Učivo
Domov
Krajina kolem nás
Přírodniny lidské výtvory
Vlastnosti látek
Měření
Neživá příroda
Živá příroda
Živočichové
Člověk

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Formy participace občanů v politickém životě

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků:

Matematika

3. ročník
Jednotky SI

Výtvarná výchova

1. Praktické dovednosti
2. Výtvarné osvojování skutečnosti.

Člověk a svět práce

Pěstitelské práce

přesahy z učebních bloků:

Matematika

3. ročník
Jednotky SI

Hudební výchova

Zpěv a intonace
Výtvarná výchova

1. Praktické dovednosti
4. Výtvarné umění a životní prostředí

Tělesná výchova

Turistika a pobyt v přírodě
Činnostní matematika 3. roč.

Délka
Hmotnost
Čas

Člověk a svět práce

Práce s modelovací hmotou
Práce s drobným materiálem
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

3. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Prvouka•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

aktivity ve skupinách, vycházky pro 3.ročník vycházky do okolí Nového města

zaměřené na les , pole, vesnice a města s pojená s plněním úkolů rozvíjené

kompetence k učení: 1/K .k učení - samostatně pozoruje, získané výsledky

poorvnává, vyvozuje z nich závěry 2/K. komunikativní - naslouchá druhým,

vhodně reaguje a zapojuje se do diskuse Mezipředmětové vztahy:výtvarná

výchova - nákresy Org. a řízení učební činnosti:skupinové a indiv. plnění

úkolů(sledování, zapisování a zakreslování) Org. prostoru:okolí Nového Města

nadM. Org. časová:podle tématu 1-4 vyuč. hodiny Nutné pomůcky:předtištěné

listy k plnění zadaných úkolů

ekosystémy•

účast na akci ( průvod, návštěva památek..) pro 3.ročník aktivní zapojení žáků do

kulturního dění města rozvíjené kompetence k učení: 1/K. k učení- vyhledává a

třídí informace a na základě pochopení je efektivně využívá 2/K. občanské -

chápe spol. normy a je si vědom práv a povinn. mimo školu 3/ K. komunikativní-

naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně reaguje, účinně se zapojuje do

diskuse, obhajuje svůj názor Mezipřed. vztahy:český jazyk, čtení o Novém Městě

Org.a řízení učební činnosti - individuální účast nebo se třídou na akci Dny

evropského dědictví-1.víkend září org. prostoru: Nové Město n.M. a okolí Org.

časová:dle programu 1-2 hodiny

Dny kulturního

dědictví

•

4. ročník
4 týdně, P
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

4. ročník

1. Přírodověda
Očekávané výstupy

žák:

-poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na
změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního
prostředí obce (města)

-využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti (zdůvodní základní
význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých
kulturních památek)

-objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip
rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem
přírody a činností člověka (rozpoznají nejznámější horniny a
nerosty, popíšíjejich význam a využití pro člověka)

-vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti
vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období (
objasní den a noc, určí světové strany podle slunce, stanoví
podmínky a rozliší změny v přírodě v různých ročních obdobích)

-zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů,
zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází
shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí (objasní
podmínky v jednotlivých společenstvích a popíší výskyt rostlin a
živočichů, rozpozná jednotlivérostliny a živočichy a krátce o nich
pohovoří)

-vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury ( jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního
a vlastnického)

-porovnává na základě pozorování základní projevy života na
konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých
skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy (vyjmenují 5
základních životních  podmínek na Zemi, vymezí rozdíly mezi
rostlinami  a živočichy, používají Přehled živé přírody)

-založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí
a vysvětlí výsledky pokusu
(měří délku, teplotu, hmotnost a čas, použijí měřidlo a zapíše
jednotky, užívají základní  i odvozené jednotky, popíší vlastnosti
vody, vzduchu, půdy )

Přírodověda•

Učivo

Základní společenstva živých organismů:
životní podmínky živých organismů,
ozmanitost podmínek na Zemi
společenstva okolí lidských obydlí, společen-
stva polí, vod a lesů
poznávání nejznámějších druhů rostlin, hub a
živočichů, jejich význam v přírodě a pro člověka
rostliny a živočichové v různých ročních
obdobích
Nerosty a horniny
Vlastnosti látek
Slunce – Země

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
Literární výchova

Matematika

Diagramy
Převody jednotek

přesahy z učebních bloků:

Matematika

4. ročník
Diagramy
Převody jednotek

Český jazyk a literatura

Literární výchova
Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti
4. Výtvarné umění a životní prostředí

Tělesná výchova

Turistika a pobyt v přírodě

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

4. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Přírodověda•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

4. ročník

2. Vlastivěda
Očekávané výstupy

žák:

-určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke
krajině a státu

-určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich
a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v
přírodě(Ukáže na mapě pohoří, vrchoviny a vyhledá jejich nejvyšší
vrcholy, vysvětlí rozdíl mezi vrchovinou, pohořím, nížinou.
Ukáže na mapě největší řeky ČR, popíše části vodního
toku )

-vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního
a vlastnického (ukáže na mapě významná města, vysvětlí obecný
historický vznik měst)

-rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce,
symboly našeho státu a jejich význam,-objasní historické důvody
pro zařazení státních svátků a významných dnů

-rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat
nemohou a která porušují -základní lidská práva nebo
demokratické principy-orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích

-pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení
vztahů mezi ději a mezi jevy
(zařadí na časové ose dobu vlády Lucemburků
vypráví o změnách v životě čes. země za vlády Karla IV.,
popíše život ve středověku
seznámí se s gotickým stav. slohem)

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

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

-Určí Prahu jako hl. město
Vypráví pověst o zal. Prahy
Zná prům. podniky, kulturní a vzdělávací instituce

-Seznámí se s pojmy: teplota vzduchu, vodní srážky,
proudění vzduchu, počasí, podnebí, objasní rozdíl  mezi podnebím
a počasím.
Vyjmenuje typy půd v ČR a popíše jejich hospodářské
Využití
Určí nerostné suroviny a oblast jejich těžby v ČR

-Seznámí se s pojmy: ochrana životního prostředí,
Chráněné krajinné oblasti, národní parky, ekologie

Vlastivěda•

Učivo
Česká republika – naše vlast, parlament, zákony, demokratická
práva občanů, prezident, vláda, státní symboly, svátky, památná
místa
Práce s mapou, světové strany, globus, mapy,plány, poledníky
a rovnoběžky, orientace na mapě, měřítko mapy, nadmořská výška,
značky a využití map
Jízdní řády
Poloha České republiky – sousední země,
Historické země
Pravěk
Způsob života Slovanů, první říše.
Velkomoravská říše, Konstantin a Metoděj
Místo, kde žijeme
Obec, typ krajiny, její minulost a současnost
Přemyslovci
Kosmova kronika
Praha
Povrch České republiky, pohraniční pohoří,
Vnitrozemská pohoří a vrchoviny, nížiny
Vodstvo, části řek, povodí, úmoří, rozvodí, řeky,
Jezera, rybníky, přehradní nádrže
Města – vznik, vývoj a současná podoba měst,
historické památky, významná města
Nástup Lucemburků
Karel IV.
Život ve středověku
Počasí a podnebí
Půdy a zemědělství
Nerostné bohatství a průmysl
Životní prostředí, ochrana přírody
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
Literární výchova

Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti
4. Výtvarné umění a životní prostředí

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
Literární výchova

Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti
4. Výtvarné umění a životní prostředí

Tělesná výchova

Turistika a pobyt v přírodě

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vlastivěda•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

vycházka - naše řeka 4. ročník- Přírodověda Vycházka - plnění úkolů ve

skup.žáci sledují řeku podél toku v N.m. n. M. až po čističku odp. vod rozvíj.

kompet.: 1/K. k řešení problémů- indiv. i ve skupinách řeší problémy , volí

způsoby řešení 2/K.komunikativní - formuluje své myšlenky, názory, zkušenosti

3/K. soc. a pers.-spolupracuje ve skup. 4/K. pracovní-používá účinně materiály,

nástroje, dodrž. pravidla mezipřed. vztahy:český jazyk Org. a řízení uč. činnosti-

skup. plnění úkolů Org. prostoru:řeka N.M. n.M. po čističku Org. časová: 4 vyuč.

hodiny Nutné pomůcky:nádoby na odebrání vzorků vody, folie pro rostliny,

gumové rukavice

přírodovědná vycházka•

Aktivita pro 4. ročník praktická jízdy na kole na dopravním hříšti v Náchodě,

dopravní testy Rozvíjené KK: KK k učení - operuje s nově získanými termíny

KK k řešení problémů - učí se samostatně řešit problémy v různých dopravních

situacích Organizace a řízení učební činnosti: individuální, skupinová Organizace

prostorová: učebna, dopravní hřiště Organizace časová: dle potřeby Pomůcky:

kolo, cyklistická přilba

dopravní hřiště•

Aktivita 4. ročník volba třídní samosprávy a zástupců do školního parlamentu,

diskuse o problémech ve třídě a ve škole Rozvíjené KK: KK k řešení problémů -

vnímá problémové situace, rozpozná a pochopí problém, promyslí a naplánuje

způsob řešení KK komunikativní - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory,

naslouchá promluvám druhých lidí, účinně se zapojuje do diskuse KK sociálná a

personální - vytváří pravidla práce v týmu, podílí se na utváření příjemné

atmosféry na základě ohleduplnosti, respektuje různá hlediska KK občanské - je

si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni Organizace učební činnosti:

skupinová, kolektivní Organizace prostorová: třída Organizace časová:

vyučovací hodina

školní parlament•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

5. ročník

5. ročník
3+1 týdně, P
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

5. ročník

1. Přírodověda
Očekávané výstupy

žák:

-rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních
činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se
na společném postupu a řešení se spolužáky

-využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní
význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých
kulturních památek

-objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip
rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem
přírody a činností člověka
(popíše Slunce a naši sluneční soustavu, objasní pohy-
by planet a Měsíce, vysvětlí fáze Měsíce
popíše střídání dne a noci, střídání ročních období
na severní a jižní polokouli,rozliší jednotlivé podnebné pásy,
popíše flóru, faunu a
životní podmínky,porovnává na základě pozorování základní
projevy živo-
ta na konkrétních organismech, prakticky třídí organis-
my do známých skupin, využívá k tomu jednoduché
klíče a atlasy)

-využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí
jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého
způsobu života
(využívá poznatků o lidském žtěle k vysvětlení základních funkcí
jednotlivých orgánových soustav a k podpoře vlastního zdravého
způsobu života)

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

-účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek
podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných
osob
-uplatňuje účelné způsoby chování
v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události

-předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby
odmítání návykových látek

-uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou
zdraví a jeho preventivní ochranou (ošetří drobná poranění a
zajistí lékařskou pomoc)

-uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v
bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a
děvčaty v daném věku

-žáci vysvětlí jak působí magnetická síla, na které před-
měty, princip magnetu a kompasu.

-využívá poznatků o Zemi k vysvětlení principu gravitač-
ní síly

-objevuje a zjišťuje principy fungování jednoduchých
strojů

-seznámí se s formami, druhy a zdroji energie

-seznámí se se základními postupy při výrobě skla,
papíru, plastu

Přírodověda•

Učivo
Magnet – magnetická síla
Kompas
Gravitační síla
Slunce, Sluneční soustava, Měsíc
Rozmanitost přírodních podmínek na Zemi
Podnebné pásy
Třídění organismů
Člověk
Člověk a technika
Energie
Výroba skla, papíru, plastu
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

5. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

5. ročník
Jazyková výchova
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova

Matematika

Jednotky SI
diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády

přesahy z učebních bloků:

Matematika

5. ročník
Jednotky SI
diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády

Český jazyk a literatura

Jazyková výchova
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova

Výtvarná výchova

Výtvarné osvojování skutečnosti
Tělesná výchova

Turistika a pobyt v přírodě

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Přírodověda•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

5. ročník

2. Vlastivěda
Očekávané výstupy

žák:

-rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává
jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
(Vysvětlí pojmy: vnitrozemské, oceánské, přechodné
na mapě vyhledá oceány a moře Evropy
na mapě vyhledá ostrovy a poloostrovy Evropy
na mapě vyhledá největší řeky Evropy, pramen a ústí)

-zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z
vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v
jiných zemích
(vysvětlí pojmy tundra, step, tajga)

-rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
(zařadí období 1. sv. války na časové ose
popíše příčiny a důsledky 1.sv. války
na mapě ukáže účastnické státy Evropy
 a seskupení Dohoda Ústřední mocnosti)

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

-objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a
významných dnů
(vysvětlí vznik samostatného československého státu
zná význam 1. československého prezidenta
pojmenuje národnostní složení obyvatelstva 1. republiky)

Vlastivěda•

Učivo
Opakování ČR, práce s mapou, kraje ČR
České země – součást Rakouska
Vynálezy
Obrození českého jazyka
Rozkvět kultury a umění, romantismus
Politické probuzení
Planeta Země
Podnebné pásy
Evropa – poloha na Zemi
Nížiny a hory v evropě
Národnostní složení v Rakousku-Uhersku
Hospodářský růst českých zemí
Kulturní rozvoj českého národa (Neruda, Něm-
cová, Jirásek, Vrchlický....)
Nové uspořádání společnosti
Podnebí Evropy
Vodstvo v Evropě, oceány a moře
Řeky Evropy
1. světová válka
Průběh války na úzení ČR
Nové uspořádání Evropy
Samostatné Československo
Rostlinstvo a živočišstvo v Evropě

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

5. ročník
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova

Informační a komunikační technologie

Vyhledávání informací a komunikace
Výtvarná výchova

Výtvarná kultura

přesahy z učebních bloků:

Matematika

5. ročník
diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády

Český jazyk a literatura

Jazyková výchova
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova

Výtvarná výchova

Výtvarné osvojování skutečnosti
Výtvarná kultura

Tělesná výchova

Turistika a pobyt v přírodě
Člověk a svět práce

Lidové zvyky,tradice , řemesla

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
Vlastivěda•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Aktivita pro 5. ročník Napodobení práce cestovní kanceláře - praktická cvičení,

žáci sestavují propagační materiály pro jednotlivé kouty světa, seznamují s nimi

spolužáky. Rozvíjení KK: KK k učení - žák vyhledává a třídí informace,

propojuje poznatky z různých oblastí vzdělávání, hodnotí výsledek svého snažení

KK komunikativní - formuluje své myšlenky, vyjadřuje se výstižně, souvisle,

využívá internet, knihy KK sociální a personální - spolupracuje ve skupině,

přispívá k diskusi, respektuje různá hlediska KK občanské - rozhoduje se

zodpovědně vzhledem k situaci, respektuje tradice a kulturní a historické dědictví

KK pracovní - Přistupuje k výsledkům své práce z hlediska kvality, účinnosti,

funkčnosti Mezipředmětové vztahy: výtvarná výchova, pracovní činnosti

Organizace a řízení učební činnosti - skupinová práce Organizace prostorová -

školní učebna, učebna Pc Organizace časová - 2 vyučovací hodiny Pomůcky:

obrázky, fotografie

cestovní kancelář•

Aktivita 5. ročník Žáci ve skupinách tvoří fiktivní státní uspořádání s vlastními

zákony a právy, uplatňují principy různých forem vlád, diskutují o přednostech a

nedostatcích jednotlivých projektů. Rozvíjené KK: KK k učení - žák vyhledává a

třídí informace, operuje s obecnými termíny, uvádí věci do souvislostí KK k

řešení problémů - spolupracuje ve skupině, obhájí svá rozhodnutí KK

komunikativní - formuluje myšlenky, souvisle se vyjadřuje, nslouchá druhým,

reaguje na ně, zapojuje se do diskuse KK občanské - respektuje přesvědčují

druhých lidí, chápe základní principy, na nichž spočívají zákony Organizace a

řízení učební činnosti : skupinová Organizace prostorová: třída Organizace : 2

vyučovací hodiny

založení nového státu•

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi

potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci

poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich

rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s

důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření

společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k

evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická

Evropa budována. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních

a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k

úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot.

Ve vzdělávací oblasti člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání

poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat

společenské problémy v minulosti i současnosti, 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.

5.5  Člověk a společnost
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a

prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů.

Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale

je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné

budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin

místních.

Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální

realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému

sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního

jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších

společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby

zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla

společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí

občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky

k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

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

vede žáka k:

- rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření a

upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře

- odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v

reálném a historickém čase

- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a

procesy v evropském a celosvětovém měřítku

- utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost

- rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke

snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti

- vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a

společenskovědního charakteru

- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a

ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a

událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně

souvislostí mezinárodních a globálních

- úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem

(zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství

- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti

- utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a

sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí

- utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního

nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání

na roli žen ve společnosti

- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům

demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci

- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k

zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv

5.5.1  Dějepis

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

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

2 1+1 2 2

Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku.

časová dotace je v každém ročníku 2 hodiny týdně.

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis směřuje k:

- rozvíjení vlastního historického vědomí

- vnímání obrazu hlavních vývojových linií

- získávání orientace v historickém čase

- pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů

- chápání kulturní rozmanitosti světa

- utváření pozitivního hodnotového systému

Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty:

- zeměpis: orientace v prostoru, územní rozsah států ...

- matematika, fyzika, přírodopis, chemie: vědecké poznatky,rozvoj vědy a techniky

- výtvarná výchova: stavební slohy, umělecká díla, významní umělci

- hudební výchova: vývoj hudby, významní skladatelé

- jazyky: významní spisovatelé a jejich tvorba

- občanská výchova: člověk a společnost, stát a státní zřízení, lidská a občanská práva

- tělesná výchova: odkaz řecké kultury, olympijské hry

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

• Kompetence k řešení problémů

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si

vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní , společenské a kulturní jevy

• Kompetence komunikativní

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

• Kompetence sociální a personální

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se spoplečně s pedagogy na vytváření pravidel

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně

ovlivňuje kvalitu společné práce

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

• Kompetence občanské

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom

svých práv a povinností ve škole i mimo školu
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
2 týdně, P

1. Člověk v dějinách
Očekávané výstupy

žák:

- vysvětlí smysl historického zkoumání

uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných
poznatků

•

- dá příklad historických pramenů

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

•

- orientuje se v čase
- osvojí si práci s časovou přímkou

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

•

Učivo
- význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách; historické
prameny

- historický čas a prostor

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

Český jazyk a literatura

6. ročník
Literární výchova

Výchova k občanství

Člověk ve společnosti
Stát a právo

Výtvarná výchova

Výtvarné umění a životní prostředí

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků•
uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány•
orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu•

2. Počátky lidské společnosti
Očekávané výstupy

žák:

-  objasní dvě varianty vzniku člověka
   (stvoření podle Bible a Darwinovu vývojovou teorii)
-  vyjmenuje vývojové stupně člověka
- periodizuje jednotlivá období pravěku
- popíše změny v životě člověka v průběhu těchto období

charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a
duchovní kulturu

•

- popíše pravěké zemědělství
- pochopí podmínky vzniku řemesel
- pozná využití prvních kovů
- vysvětlí změny ve společnosti
- uvědomí si nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých
  oblastech světa

objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro
lidskou společnost

•

Učivo
- člověk a lidská společnost v pravěku

Starší doba kamenná
Mladší doba kamenná
Doba bronzová
Doba železná

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

Český jazyk a literatura

6. ročník
Literární výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu•
objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost•
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

6. ročník

3. Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury
Očekávané výstupy

žák:

- vysvětlí vývoj těchto oblastí na základě popisu přírodních
podmínek
- ukáže oblasti prvních států na mapě
- uvede základní zeměpisné údaje
- seznámí se s podstatou společenského uspořádání
- seznámí se s projevy náboženských představ

rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem
prvních velkých zemědělských civilizací

•

- pozná hlavní památky starověkých států

uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí
světového kulturního dědictví

•

- na mapě prokáže základní orientaci
- popíše přírodní podmínky
- vypráví o jednotlivých etapách řeckých dějin
- chápe přínos řecké civilizace pro rozvoj evropské kulltury
- dokáže uvádět konkrétní osobnosti
- vypráví o jednotlivých etapách římských dějin
- vysvětlí vznik křesťanství a jeho význam
- uvede příklady přínosu římské kultury
- dokáže uvádět konkrétní osobnosti
- uvědomí si rozdílný vývoj v různých částech Evropy

demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a
uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod
křesťanství a souvislost s judaismem

•

- pochopí podstatu antické demokracie
- pochopí podstatu jednotlivých státních zřízení

porovná formy vlády a postavení společenských skupin v
jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie

•

Učivo
- nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz

- antické Řecko a Řím

- střední Evropa a její styky s antickým Středomořím

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

Český jazyk a literatura

6. ročník
Literární výchova

Výtvarná výchova

Užité práce dekorativní a prostorové

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací•
uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví•
demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem

•

porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

exkurze do Všestar - středisko experimentální archeologie téma: život v pravěku

mezioborové přesahy a vazby: výtvarná výchova organizace časová: 4 hodiny

vyučovací metoda: aktivizující

exkurze - Všestary•

Žáci předvedou předem připravené aktivity z života ve starověkém Řecku.

Příklady aktivit: scénky, básničky, tvorba pexesa a výukových materiálů

Řecké sympozium•

Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod
SMILE verze 3.0.0 190



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

6. ročník

Organizace: domácí příprava - 14 dní Způsob prezentace: v 1 vyučovací hodině

Mezioborové přesahy: VV, ČJ, Z atd.

7. ročník
1+1 týdně, P
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

7. ročník

1. Křesťanství a středověká Evropa
Očekávané výstupy

žák:

- osvojí si periodizaci středověku
- pochopí vliv stěhování národů na vytváření středověké
  Evropy
- seznámí se s uspořádáním společnosti raně feudál-
  ního státu
- prokáže základní orientaci na mapě
- dokáže sestavit jednoduchý náčrtek

popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v
důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států

•

- seznámí se s islámem a dokáže vysvětlit základní
  pojmy
- popíše život Slovanů a jejich rozdělení

porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a
islámské kulturní oblasti

•

- dokáže politický a kulturní význam Velkomoravské říše
- klade důraz na misi Konstantina a Metoděje
- Rozliší počátky českého státu podle pověstí a historicky
prokázané skutečnosti
- vyjmenuje hlavní osobnosti velkomoravských a přemyslovských
panovníků
- dokáže vyjmenovat vybrané osobnosti Přemyslovců
- uvede hlavní události jejich vlády
- charakterizuje hlavní představitele Lucemburků a jejich činy
- klade důraz na osobnost Karla IV. a jeho zásluhy o rozvoj státu
- zhodnotí osobnost Jiřího z Poděbrad a jeho mírové snahy
- popíše vládu Jagellonců, uvede oba panovníky

objasní situaci Velkomoravské  říše a vnitřní vývoj českého státu a
postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech

•

- dokáže vysvětlit úlohu křesťanství a jeho přínos
- dokáže pochopit tehdejší náboženské problémy
  a jejich řešení pomocí válek

vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka,
konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke
kacířství a jiným věroukám

•

- učí se chápat hospodářské a společenské změny
- objasní pokrok v zemědělství
- dá do souvislosti rozvoj obchodu a vznik měst- zná pojem
románská kultura a dokáže podat její příklady a znaky, hlavně ve
stavitelství
- seznámí se s gotickou kulturou, dokáže podat její
  příklady a znaky
- uvede příklad pozdní gotiky

ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti,
uvede příklady románské a gotické kultury

•

- seznámí se s problémy ve společnosti, které vedly ke kritice
církve a vyústily v českou reformaci
- vysvětlí Husovy reformní myšlenky a jeho přínos
- učí se chápat historický rozměr pojmů tolerance a  intolerance
- shromáždí poznatky o husitských válkách
- pochopí význam a výsledky husitského hnutí

vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život•

Učivo
Stěhování národů
Byzantská říše
Franská říše
Arabská říše a islám
Normané
Anglie
Sámova říše
Velkomoravská říše
Počátky českého státu
Životní styl středověké společnosti
Křížové výpravy
Dobyvatelé Evropy
Soupeření Anglie a Francie
Poslední Přemyslovci
Lucemburkové
Husitské hnutí
Pozdní středověk – doba poděbradská
doba jagellonská
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

7. ročník

1. Křesťanství a středověká Evropa

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

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova

Výtvarná výchova

Výtvarné umění a životní prostředí

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku 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 v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám

•

ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury•
vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život•
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

7. ročník

2. Objevy a dobývání. Počátky nové doby
Očekávané výstupy

žák:

- osvojí si periodizaci novověku
- seznámí se s pojmem renesance, humanismus
  A s jejich projevy v kultuře, myšlení a životě lidí
- orientuje se v náboženské situaci v Evropě
- seznámí se s příčinami a cíli reformace

vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky
žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto požadavky

•

- poznává důvody a význam objevných plaveb a důsledky
pronikání evropských civilizací do nově objevených  Zemí

popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a
důsledky

•

- učí se chápat postavení českých zemí v habsburské  monarchii
- popíše okolnosti nástupu Habsburků na český trůn
- vysvětlí podstatu jejich sporu s českými stavy
- chápe důsledky náboženské nesnášenlivosti

objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené
do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení
uvnitř habsburské monarchie

•

- chápe podstatu pojmů absolutní moc, absolutismus

na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus,
konstituční monarchie, parlamentarismus

•

- rozpozná základní znaky románského  slohu, gotiky a renesance
- uvede hlavní představitele
- uvede příklady významných kulturních památek

rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede
jejich představitele a příklady významných kulturních památek

•

Učivo
Renesance
Humanismus
Objevné plavby
Náboženská reformace
Počátky absolutních monarchií
Předbělohorská společnost
České stavovské povstání
Třicetiletá válka

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto požadavky•
popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky•
objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie

•

na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus•
rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady významných kulturních památek•

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

Zadané téma: Čeští panovníci ve středověku - Přemyslovci, Lucemburkové

Mezioborové přesahy: VV, ČJ Organizace časová: 1 vyuč. hodina

Český stát ve

středověku

•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
2 týdně, P
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

8. ročník

1. Modernizace společnosti
Očekávané výstupy

žák:

- charakterizuje změny ve společnosti
- osvojí si nové pojmy
- porovná s předchozím vývojem
- uvědomí si rozpor mezi projevy absolutní moci
  a snahami nastupující buržoazie
- chápe pojem kolonie, uvědomí si význam boje za
  Ssobodu
- zná pojem barokní kultura, dokáže určit její znaky,
  uvést příklady, hlavní osobnosti
- seznámí se s myšlenkami osvícenství a jeho představiteli
- popíše situaci v pobělohorských Čechách
- dokáže porozumět poválečnému vývoji
- pochopí formy a způsob vlády osvícenských absolutistů (Marie
Terezie, Josef II.)

vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny
ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci
společnosti

•

- popíše francouzskou společnost před revolucí
- uvede příčiny nespokojenosti
- seznámí se se základními mezníky revoluce
- zhodnotí výsledek revoluce a její mezinárodní ohlas
- vypráví o Napoleonovi a jeho taženích
- dokáže formulovat výsledky Vídeňského kongresu
- uvědomí si vliv francouzské revoluce na rozbití starých
společenských struktur v Evropě

objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a
napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých
společenských struktur v Evropě na straně druhé

•

- chápe národní obrození jako součást celoevropského
  národněosvobozeneckého hnutí
- seznámí se s vývojem českého národního obrození a s jeho
hlavními představiteli

porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v
souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů

•

- popíše základní projevy Metternichova a Bachova
  absolutismu
- vyvodí příčiny a výsledky revoluce 1848

charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin;
uvede požadavky formulované ve vybraných evropských
revolucích

•

- seznámí se se základními politickými proudy
- osvojí si nové pojmy

na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy•

- pochopí vývoj v jednotlivých evropských velmocích
  a jejich vzájemné vztahy
- uvědomí si příčiny jejich rozporů, které vedly k rozdělení států do
dvou bloků
- vysvětlí jejich spory o kolonie
-  seznámí se s úsilím o vytvoření nových národníchcelků (Itálie,
Německo)
- chápe příčiny nástupu nových velmocí
- uvědomí si postavení Rakousko-Uherska v Evropě
- seznámí se s osobností Františka Josefa I.

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

•

Učivo
- Velká francouzská revoluce a napoleonské období, jejich vliv na
Evropu a svět; vznik USA

- industrializace a její důsledky pro společnost; sociální otázka

- národní hnutí velkých a malých národů; utváření novodobého
českého národa

- revoluce 19. století jako prostředek řešení politických, sociálních
a národnostních problémů

- politické proudy (konzervativismus, liberalismus, demokratismus,
socialismus), ústava, politické strany, občanská práva

- kulturní rozrůzněnost doby

- konflikty mezi velmocemi, kolonialismus

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

8. ročník
Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

Člověk a svět práce

6. ročník
Práce s technickými materiály
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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

•

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•
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

•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Téma: vývoj uměleckých slohů - poznávání základních znaků na památkách

Organizace časová: jednodenní exkurze Vyučovací metody: aktivizující - plnění

zadaných úkolů, pracovní listy

Historická procházka

Prahou

•

9. ročník
2 týdně, P

1. Moderní doba
Očekávané výstupy Učivo

- první světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky

- nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě; vznik
ČSR, její hospodářsko-politický vývoj, sociální a národnostní
problémy

- mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech;
totalitní systémy - komunismus, fašismus, nacismus - důsledky pro
ČSR a svět

- druhá světová válka, holocaust; situace v našich zemích, domácí
a zahraniční odboj; politické, mocenské a ekonomické důsledky
války

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

9. ročník
Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti
Výtvarné umění a životní prostředí
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

9. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

2. Rozdělený a integrujícíc se svět
Očekávané výstupy Učivo

- studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků
reprezentovaných supervelmocemi; politické, hospodářské, sociální
a ideologické soupeření

- vnitřní situace v zemích východního bloku (na vybraných příkladech
srovnání s charakteristikou západních zemí)

- Československo od únorového převratu do r. 1989, vznik ČR

- rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět

- problémy současnosti

- věda technika a vzdělání jako faktory vývoje; sport a zábava

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Téma: holocaust, dějiny Židů, postavení národnostních menšin Organizace

časová: jednodenní exkurze Vyučovací metody: aktivizující Výstupy: práce žáků

na téma "Holocaust očima současných dětí"

exkurze do Terezína•

Téma: Život v komunistickém Československu Organizace časová: 2 vyučovací

hodiny Mezioborové přesahy: OV, ČJ Výstupy: práce žáků na téma "Příběhy

bezpráví - odraz komunistického totalitního systému v životě jednotlivce"

Beseda s pamětníkem•
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5.5.2  Výchova k občanství
Učební osnovy

5.5.2  Výchova k občanství

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

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

1 1 1 1

Charakteristika předmětu
OBČANSKÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím

Vzdělávací oblast předmětu

postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků

orientace ve významných okolnostech společenského života

utváření vztahů žáků ke skutečnosti

formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života

formování vědomí odpovědnosti za vlastní život

vedení k sebepoznávání

Časová dotace

6. – 9. ročník

1 vyučovací hodina týdně

Místo realizace

třídy

učebna PC

veřejná prostranství mimo školu

Formy a metody realizace

vyučovací hodina - skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu,

samostatná práce, soutěže, testy, dramatizace, projekty, PC,

video

beseda

- exkurze, vycházky, výjezdy na kole

Průřezová témata

OSV (sociální rozvoj, osobnostní rozvoj)

VDO (občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě,

principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování)

EGS ( Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané)

MKV (kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip

sociálního smíru a solidarity)

EV ( lidské aktivity a problémy životního prostředí,vztah člověka k prostředí)

MDV ( tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu)

 199
Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

SMILE verze 3.0.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.2  Výchova k občanství
Učební osnovy

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.

Kompetence

Kompetence k učení

žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších

celků, nalézají souvislosti

žáci získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry

Postup: - vedení žáků k ověřování důsledků

- poskytování metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci

- zadávání úkolů způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

Kompetence k řešení problémů

žáci tvořivě přistupují k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi a umí nalézt řešení

žáci umí kriticky myslet a jsou schopni hájit svá rozhodnutí

Postup: - kladení otevřených otázek

volný přístup k pomůckám

Kompetence komunikativní

žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně

žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují

žáci komunikují na odpovídající úrovni

žáci umí využívat ke komunikaci vhodné technologie

Postup: - zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků

- vedení žáků k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu

podněcování žáků k argumentaci

- vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky

Kompetence sociální a personální

žáci umí spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchají a pomáhají,

žáci upevňují dobré mezilidské vztahy

žáci umí hodnotit svoji práci i práci ostatních

Postup: - hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

- vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti

Kompetence občanské

žáci znají legislativu a obecné morální zákony a dodržují je

žáci respektují názory ostatních

žáci si formují volní a charakterové rysy

žáci se zodpovědně rozhodují podle dané situace

Postup: - vyžadování dodržování pravidel slušného chování

- vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů

Kompetence pracovní

žáci jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce

Postup: - dodávání sebedůvěry

-napomáhání podle potřeby při cestě ke správnému řešení

- vedení ke správnému způsobu používání techniky a vybavení

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a

celoživotnímu učení

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
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5.5.2  Výchova k občanství
Učební osnovy

• Kompetence k řešení problémů

• 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

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si

vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní , společenské a kulturní jevy

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné

znaky, využívá získané vědomostí a dovednosti k objevování různých variant řešení,

nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, využívá při řešení problémů

logické, matematické a empirické postupy

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání

problémů

• Kompetence komunikativní

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,

souvisle a kultuvovaně v písemném i ústním projevu

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reguje na ně a

tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou

komunikaci s okolním světem

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

• Kompetence sociální a personální

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se spoplečně s pedagogy na vytváření pravidel

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně

ovlivňuje kvalitu společné práce

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě

potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a

samostatný rozvoj, ovládá a řídí svůje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu

sebeuspokojení a sebeúcty

• Kompetence občanské

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do

situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se

proti fyzickému i psychickému násilí

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom

svých práv a povinností ve škole i mimo školu

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc

a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví

člověka

• respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do

kulturního dění a sportovních aktivit
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5.5.2  Výchova k občanství
Učební osnovy

• chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy, respektuje požadavky

na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale

udržitelného rozvoje společnosti

• Kompetence pracovní

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla,

plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví

druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních i společenských hodnot

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším

vzdělávání a profesním zaměření

• rozvíjí své podnikateské myšlení, orientuje se v základních aktivitách potřebných k

uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko

podnikání, rozvíjí své podnikateské myšlení

6. ročník
1 týdně, P
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5.5.2  Výchova k občanství
Učební osnovy

6. ročník

1. Člověk ve společnosti
Očekávané výstupy

žák:

 - vysvětlí význam harmonických vztahů mezi členy
   rodiny (vzájemná pomoc, důvěra) pro zdravý vývoj
   dítěte
 - rozpozná možné příčiny rodinných problémů a uvede
   vhodné způsoby řešení
 - orientuje se v  příbuzenských vztazích
 - uvede příklady prvků, které člověku pomáhají vytvořit
   si osobní vztah ke svému domovu a jeho okolí
 - chápe, že v životě i ve škole se musí řídit podle
   určitých pravidel
 - sestaví souhrn pravidel, která se snaží respektovat

posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole,
v obci

•

 - objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způ-
   soby jejich používání
 - seznámí se s nejznámějšími pověstmi naší historie
 - přiřadí osobnosti českých dějin k činům, vynálezům
 - pohovoří o nejvýznamnějších osobnostech
 - chronologicky seřadí naše prezidenty
 - rozezná nejdůležitější pražské památky
 - vyjmenuje složky životního prostředí
 - uvede příklady památných míst regionu
 - vysvětlí,  k jakým událostem či osobnostem
   se vážou
 - vysvětlí původ a způsoby dodržování svátků
 - k nejdůležitějším svátkům  přiřadí datum
 - uvádí příklady pořekadel a přísloví

objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich
používání

•

 - vnímá rozdíly mezi lidmi jako nedílnou součást
   každodenního života

objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí,
zaujímá tolerantní postoje k menšinám

•

 - seznámí se s dokumenty, kt. zaručují dodrž.lids.práv
 - přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a
   oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam
   ochrany lidských práv a svobod

rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické
projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům
lidské nesnášenlivosti

•

 - orientuje se v základních postupech první pomoci
   při ohrožení života
- uvádí příklady, kdy může pomoci lidem v nouzi, kdy jeho pomoc
druhému člověku může zachránit život

zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi
lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat
lidem v nouzi a v situacích ohrožení

•

Učivo
Rodinný život
Rodinné vztahy, příbuzenské vztahy
Manželství
Domov
Úplná a neúplná rodina
Náhradní rodinná péče
Život ve škole
Má vlast
Státní symboly
Česká republika - demokratický právní stát
+Kalendář
Svátky
Zvyky, obyčeje
Pranostiky, přísloví, pořekadla

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Člověk v dějinách

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

6. ročník
Výtvarné umění a životní prostředí

Tělesná výchova

Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveň
pobybových dovedností

 203
Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

SMILE verze 3.0.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.2  Výchova k občanství
Učební osnovy

6. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci•
objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání•
objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá
tolerantní postoje k menšinám

•

rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti

•

zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi
a v situacích ohrožení

•

2. Stát a právo
Očekávané výstupy

žák:

 - uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí
   na správě obcí, krajů, státu

rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i
jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se
podílejí na správě obcí, krajů a státu

•

Učivo
Domov je tam, kde žijeme
Obec
Obecní zřízení
Životní prostředí

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Člověk v dějinách

Zeměpis

zeměpis světadílů

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

7. ročník
Užité práce dekorativní a prostorové

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na
správě obcí, krajů a státu

•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Vypracování turistického průvodce o svém městě. Nashromáždit co nejvíce

materiálů o zajímavostech v našem městě. Vypracovat turistický leták /popř.

brožuru/, která by představila město turistům. Při hodinách občanské výchovy

proběhne ve spolupráci s Déčkem Náchod soutěž Paragraf 11/55, která má zvýšit

znalost zákonů u této věkové kategorie, upozornit na to, že je "za pět minut

dvanáct", aby se začaly dodržovat zákony. Mezioborové vazby a přesahy – Z, ČJ

Rozvíjené klíčové kompetence: KK k řešení problémů – kriticky myslí, činí

Moje město•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.2  Výchova k občanství
Učební osnovy

6. ročník

uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá

rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí KK komunikativní – naslouchá

promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, zapojuje se do

diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje KK sociální a personální –

přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu Organizace učební činnosti –

individuální Organizace prostorová – školní třída, učebna PC Vyučovací metoda

– skupinová práce Organizace časová – 4 hodiny Nutné pomůcky a prostředky –

papír, kreslící a psací potřeby, pohlednice, propagační materiál
Zhotovení výrobků na prodejní výstavu /vánoční nebo velikonoční/, jejíž výtěžek

je věnován na projekt Adopce na dálku.

Výrobky na výstavu•

7. ročník
1 týdně, P
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.2  Výchova k občanství
Učební osnovy

7. ročník

1. Člověk ve společnosti
Očekávané výstupy

žák:

 - uvědomuje si svou příslušnost k různým skupinám,
   svou roli v nich, učí se, co role vyžadují
 - uvede příklady příčin a situací, v nichž mohou mezi
   lidmi vznikat vzájemné neshody a konflity, navrhuje
   jejich řešení
 - uplatňuje vhodné způsoby komunikace v různých
   životních situacích

uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých
životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi
řeší nenásilným způsobem

•

- pracuje s informacemi poskytovanými médii
- vybírá, třídí a hodnotí objektivní informace, které získá v médiích
- posoudí vliv reklamy a propagandy na veřejné mínění a chování
lidí

kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k
působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí

•

 - porovnává různé podoby a projevy kultury
   /odívání, cestování, bydlení, chování lidí/
 - projevuje smysl pro kulturní rozdíly,  respektuje
   odlišné projevy kultury a kulturní zvláštnosti
 - uvědomí si vliv víry a náboženství v životě člověka
 - seznámí se s významnými světovými náboženstvími
 - respektuje základní pravidla slušného chování
 - zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní
   vybírá akce, které ho zajímají

zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce,
které ho zajímají

•

 - rozezná nejznámější přírodní a historické památky
 - uvědomuje si potřebu chránit přírodní a kulturní
   bohatství,chová se šetrně ke kulturním památkám
   a přírodním objektům
 - uvede některé globální problémy současnosti, vyjád-
   ří na ně svůj názor a popíše jejich hlavní příčiny i
   možné důsledky pro život lidstva
- uvede příklady vandalského chování a zdůvodní, proč je
nepřijatelné

zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu
vystupuje

•

 - respektuje odlišné názory či zájmy lidí i odlišné
   způsoby jejich chování i myšlení, je tolerantní
   k menšinám
 - rozpozná projevy rasové nesnášenlivosti a vysvětlí,
   k jakým důsledkům můžou vést

rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické
projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům
lidské nesnášenlivosti

•

 - objasní, co jsou to mimořádné situace a jak
   při nich postupovat
 - vysvětlí, proč je důležitá vzájemná solidarita mezi
   lidmi v situacích ohrožení /záplavy, požáry…/

zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi
lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat
lidem v nouzi a v situacích ohrožení

•

Učivo
Život mezi lidmi
Vliv rodiny, školy, vrstevníků
Komunikace a média
Člověk a kultura
Kultura a umění
Víra a náboženství
Slušnost pro každý den
Kulturní instituce
Přírodní a kulturní bohatství
Tolerance k národnostním menšinám
Nadnárodní společenství
Ochrana obyvatel za mimořádných
situací

Krásy naší země
Ochrana přírodního a kulturního bohatství
Zachraňme Zemi
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.2  Výchova k občanství
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výchova ke zdraví

7. ročník
Rodinná výchova

přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví

7. ročník
Rodinná výchova

Český jazyk a literatura

Komunikační a slohová výchova
Výtvarná výchova

Výtvarné umění a životní prostředí
Užité práce dekorativní a prostorové

Tělesná výchova

6. ročník
Činnosti ovlivňující zdraví

7. ročník
Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveň
pobybových dovedností

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem

•

kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí•
zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají•
zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje•
rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti

•

zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi
a v situacích ohrožení

•

2. Stát a hospodářství
Očekávané výstupy

žák:

 - rozlišuje a porovnává růz.formy vlastnictví
 - dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní
   vlastní způsoby. zacházení s penězi

rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady•

Učivo
Majetek v našem životě
Naše potřeby
Majetek a vlastnictví

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Procenta, finanční gramotnost

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

6. ročník
Práce s technickými materiály

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.2  Výchova k občanství
Učební osnovy

7. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady•

3. Stát a právo
Očekávané výstupy

žák:

 - stručně charakterizuje hlavní formy voleb do za-
   stupitelstev ČR
- uvádí příklady ze svého regionu, jak volby uvlinily, popřípadně
mohou
  ovlivnit život občanů v jeho okolí
- předloží návrhy, které by mohly zlepšit život v jeho obci

vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a
uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní
život občanů

•

 - respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí
 - uvede příklady základních práv a svobod každého
   člověka a dokumentů upravujících lidská práva
 - posoudí význam ochrany lidských práv a svobod
   a v případě potřeby dokáže přiměřeně uplatňovat
   svá práva
 - seznámí se s obsahem deklarace lidských práv

přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávěnné
zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod

•

Učivo
Řízení společnosti
Stát
Cesta k demokracii
Volby
Lidská práva
Lidská práva v dokumentech
Rovnost a nerovnost
Svoboda a autorita
Morálka a mravnost
Všeobecná deklarace lidských práv

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů•
přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávěnné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.2  Výchova k občanství
Učební osnovy

7. ročník

4. Mezinárodní vztahy, globální svět
Očekávané výstupy

žák:

 - vyjmenuje členské státy Evropské unie a ukáže
   je na mapě
 - uvede příklady výhod, které vyplývají z členství v EU/př.: výhody
pro Českou republiku, výhody pro jeho školu.../

popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů,
uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů
jejich uplatňování

•

Učivo
Svět kolem nás
Spolupráce se zeměmi Evropy

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

Výchova ke zdraví

7. ročník
Rodinná výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Na základě knih, informací z internetu a vlastních zkušeností vypracovat

myšlenkovou mapu našeho národního bohatství. Domluvit se ve skupinách, co

považují za nejdůležitější. Při hodinách občanské výchovy proběhne ve

spolupráci s Déčkem Náchod soutěž Paragraf 11/55, která má zvýšit znalost

zákonů u této věkové kategorie, upozornit na to, že je "za pět minut dvanáct", aby

se začaly dodržovat zákony. Mezioborové vazby a přesahy – D, Z Rozvíjené

klíčové kompetence: KK k řešení problémů – kriticky myslí, činí uvážlivá

rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí

a výsledky svých činů zhodnotí KK komunikativní – naslouchá promluvám

druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, zapojuje se do diskuse,

obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje KK sociální a personální – přispívá

k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu Organizace učební činnosti –

individuální Organizace prostorová – školní třída Vyučovací metoda – skupinová

práce Organizace časová – max 4 hodiny Nutné pomůcky a prostředky – papír,

tužka, encyklopiedie, materiál z internetu, kreslící potřeby, pohlednice

Co nás proslavilo•

Zhotovení výrobků na výstavu /vánoční nebo velikonoční/, jejíž výtěžek je

věnován na projekt Adopce na dálku.

Výrobky na výstavu•

Soutěže
Při hodinách občanské výchovy proběhne ve spolupráci s Déčkem Náchod soutěž

Evropa našima očima, která má zvýšit povědomí o Evropské unii. Mezioborové

vazby a přesahy – D, Z Rozvíjené klíčové kompetence: KK k řešení problémů –

kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí KK

komunikativní – naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim,

Evropa našima očima•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.2  Výchova k občanství
Učební osnovy

7. ročník

vhodně na ně reaguje, zapojuje se do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně

argumentuje KK sociální a personální – přispívá k diskusi v malé skupině i

k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení

daného úkolu KK občanské – chápe základní principy, na nichž spočívají zákony

a společenské normy Organizace učební činnosti – individuální Organizace

prostorová – školní třída Vyučovací metoda – skupinová práce Organizace

časová – 60 minut Nutné pomůcky a prostředky – zadání, papír, tužka

8. ročník
1 týdně, P

1. Člověk jako jedinec
Očekávané výstupy

žák:

 - sestaví žebříček hodnot
 - rozpoznává projevy zápor. vlastností u sebe i u dru-
   hých, zaujímá k nim postoj
  - kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování
   a jednání podle dané situace

rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i
u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání

•

 - posoudí vliv osob.vlastností na dosahování individu-
 álních i společ.cílů, objasní význam vůle při dosah.cílů
 - seznámí se s pojmy charakter, svědomí, egocentris-
   mus, altruismus, egoismus, city, paměť,inteligence
 - usiluje o sebepoznání, poznání jiných lidí
 - popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové
   a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překoná-
   vat os.nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru
 - uvědomí si, že učení je celoživotní proces

posoudí vliv ososbních vlastností na dosahování individuálních i
společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a
překonávání překážek

•

Učivo
Osobnost
Kde jsem, kam jdu, jak se znám
Co jsem, co chci, co mohu
Psychické procesy a stavy
Poznávám a vnímám
Jak se učím
Jak prožívám své city

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Výchova ke zdraví

8. ročník
Rodinná výchova

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

8. ročník
Svět práce

Výchova ke zdraví

Rodinná výchova
Výtvarná výchova

Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti
Výtvarné umění a životní prostředí

Člověk a svět práce

6. ročník
Práce s technickými materiály

Tělesná výchova

Činnosti ovlivňující zdraví
8. ročník

Činnosti ovlivňující uroveˇn
pobybových dovedností

Přírodopis

Biologie člověka
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5.5.2  Výchova k občanství
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání•
posoudí vliv ososbních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek

•

2. Člověk ve společnosti
Očekávané výstupy

žák:

 - zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné
   solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může
   v příp.potřeby pomáhat lidem v nouzi, v ohrožení

zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi
lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat
lidem v nouzi a v situacích ohrožení

•

Učivo
Člověk v sociálních vztazích
Náročné životní situace
Žít zdravě

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Vnímání autora mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků:

Výchova ke zdraví

8. ročník
Rodinná výchova

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

8. ročník
Svět práce

Výchova ke zdraví

Rodinná výchova
Výtvarná výchova

Užité práce dekorativní a prostorové
Tělesná výchova

9. ročník
Činnosti ovlivňující zdraví

6. ročník
Činnosti ovlivňující zdraví

8. ročník
Činnosti ovlivňující uroveˇn
pobybových dovedností

Přírodopis

Biologie člověka

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.5.2  Výchova k občanství
Učební osnovy

8. ročník

Kritéria hodnocení
zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi
a v situacích ohrožení

•

3. Stát a hospodářství
Očekávané výstupy

žák:

- na příkladech vysvětlí úlohu výroby, obchodu a služeb
- uvede příklady ze svého okolí
- navrhne, co z těchto oblastí chybí v jeho okolí

rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede
příklady jejich součinnosti

•

- pochopí princip výhody tržního hospodářství
- vysvětlí princip fungování nabídky a poptávky v tržním
hospopdářství
- porovná tržní hospodářství s plýánovaným hospodářstvím
 - seznámí se se základními ekonomickými pojmy
   /nabídka, poptávka, inflace…/
 - pochopí nutnost účelného a odpovědného
   užívání majetku

na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu
fungování trhu

•

Učivo
Hospodaření
Dělba práce
Výrobní a nevýrobní sféra
Trh

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výchova ke zdraví

8. ročník
Rodinná výchova

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

8. ročník
Svět práce

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti•
na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu•
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5.5.2  Výchova k občanství
Učební osnovy

8. ročník

4. Stát a právo
Očekávané výstupy

žák:

- vyjmenuje jednotlivé složky státní moci ČR, orientuje se v jejich
orgánech a institucích
- uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě
obcí, krajů, státu

rozlišuje  a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i
jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se
podílejí na správě obcí, krajů, státu

•

 - objasní rozdíl mezi právem a morálkou
- respektuje práva druhých
- posoudí význam ochrany lidských práv a svobod

přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné
zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod

•

 - orientuje se v základních polit. pojmech /pluralita,
   koalice, opozice,…./
 - seznámí se s obsahem Ústavy

rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i
jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se
podílejí na správě obcí, krajů a státu

•

Učivo
Právní minimum
Právo je minimum morálky
Právo je systém

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výchova ke zdraví

8. ročník
Rodinná výchova

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

8. ročník
Svět práce

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozlišuje  a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na
správě obcí, krajů, státu

•

přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod•
rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na
správě obcí, krajů a státu

•

5. Mezinárodní vztahy , globální svět
Očekávané výstupy Učivo

Dělba moci
Základní práva a svobody
Právo v Evropě

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví

8. ročník
Rodinná výchova
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5.5.2  Výchova k občanství
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Zhotovení výrobků na výstavu /vánoční nebo velikonoční/, jejíž výtěžek je

věnován na projekt Adopce na dálku.

Výrobky na výstavu•

Soutěže
Při hodinách občanské výchovy proběhne ve spolupráci s Déčkem Náchod soutěž

Evropa našima očima, která má zvýšit povědomí o Evropské unii. Mezioborové

vazby a přesahy – D, Z Rozvíjené klíčové kompetence: KK k řešení problémů –

kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí KK

komunikativní – naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně

reaguje, zapojuje se do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje KK

sociální a personální – přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy,

chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu KK

občanské – chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské

normy Organizace učební činnosti – individuální Organizace prostorová – školní

třída Vyučovací metoda – skupinová práce Organizace časová – 60 minut Nutné

pomůcky a prostředky – zadání, papír, tužka

Evropa našima očima•

9. ročník
1 týdně, P
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5.5.2  Výchova k občanství
Učební osnovy

9. ročník

1. Stát a právo
Očekávané výstupy

žák:

 - orientuje se v základních občanskoprávních vztazích
 - uvede příklady záležitostí, které může řešit na
   úřadě v místě svého bydliště
 - objasní povinnosti úředníka i občana

vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a
uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní
život občanů

•

 - vyjmenuje nejčastější typy a formy států

 - rozlišuje  typy a formy států, které souvi-
   sí s  vývojem a dějinami našeho státu

rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná
jejich znaky

•

 - zamyslí se nad příčinami emigrace obyvatel v našich
   dějinách, zejména v letech 1920, 1939, 1948, 1968
 - uvede konktétní příklady migrace cizích státních
   příslušníků do ČR
 - hledá důvody migrace
 - na příkladech z historie i současnosti objasní výho-
   dy demokratického způsobu řízení státu pro život
   občanů

objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro
každodenní život občanů

•

 - na příkladech vysvětlí, do kterých právních vztahů
   denně lidé vstupují
 - seznámí se se základními zákony občanského
   zákoníku
 - vysvětlí, kdo je fyzická a právnic. osoba
 - objasní, co znamená vlastnit
 - uvede příklady, co vlastní on a jeho rodina
 - vyvodí, co z vlastnického práva vyplývá
 - uvede příklady, co může jako vlastník se svým  ma-
      jetkem udělat
 - vyjmenuje, kterými způsoby lze nabýt vlastnictví, jak
   lze získat majetek
 - rozliší, kdy je potřeba majetek chránit a uvede pří-
   klady, jak
 - chápeme, že smlovuva je právní úkon a že její poru-
   šování může být sankcionováno
 - uvede příklady, kdy navštíví advokátní kancelář
 - objasní, kdo je státní zástupce

provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede
příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy -
osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci

•

 - vyjmenuje základní lidská práva, objasní jejich
   význam
 - uvede povinnosti, které z práv zároveň pro člověka
   vyplývají

přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné
zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod

•

 - rozliší rozdíl mezi mravními a právními normami a
   vysvětlí, co se stane, když je nedodrží
 - vyloží, kdy zasahují orgány právní ochrany

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

•

 - vyjmenuje orgány právní ochrany
 - rozliší 2 základní druhy sankcí, uvede situace, kdy
   je lze využít

rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede
příklady jejich činností a spolupráce při postihování trestných činů

•

Učivo
Občan
Já jako občan obce
Na úřadě
Jsem občanem státu
Občan a právo
Občanskoprávní vztahy
Vlastnictví zavazuje
Smlouvy
Odpovědnost za škodu
Přestupky a správní řízení
Občanské soudní řízení
Děti a paragrafy
Právní ochrana
V pracovním poměru
Rodina a zákony
Co je korupce - definice
Myšlenková mapa korupce
Druhy úplatků
Přidružené jevy
Střet zájmů a lobbing
Problematické oblasti korupce v ČR
Míra vnímané korupce, korupční prostředí - tabulky
Korupce jako trestný čin, trestnost a postihy
Příčiny a důsledky korupce
Co mohu udělat já ?
Whistleblowing
Protikorupční desatero
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5.5.2  Výchova k občanství
Učební osnovy

9. ročník

1. Stát a právo

 - rozliší přestupek od trestního činu, vysvětlí na příkl.
 - rozliší trestní odpovědnost nezletilých a mladistvých
 - seznámí se s hranicí základní trestní odpovědnosti
   a zamyslí se nad její výší
 - navrhne opatření, která lze podniknout, pokud trest-
   ný čin spáchá nezletilý
- žák definuje tento jev a vysvětlí, co korupce způsobuje
- poukáže na nemorálnost a porušení nestrannosti
- k základnímu pojmu korupce přiřazuje sféry a oblasti, vnichž se
nejčastěji rozvíjí
- rozdělí korupci do dvou základních skupin a umí je popsat
- vysvětlí pojmy klientelismus a nepostismus
- uvede příkladem druhy úplatků a přidružené jevy , které korupci
doprovázejí
- pojmenuje jevy na hraně
uvede příklady korupce v ČR
- uvědomuje si morální aspekt korupce, vnímá ji jako patologické
chování ve snaze získat výhody, majetek, pozice formou
nečestného jednání
- vysvětlí příčiny a důsledky takového chování a vliv jevu na
jednotlivce i společnost
- diskutuje o svých postojích a možnosti tento jev eliminovat
-hledá možnost minimalizace v diskuzi i formou brainstormingu
- seznámení s protikorupčním desaterem a diskutuje o pozici
oznamovatele

rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede
jejich příklady

•

 - seznámí se s hlavními zákony zákoníku práce
 - vysvětlí, které náležitosti obsahuje pracovní smlouva
 - vyjmenuje pravidla, kteámi by se měli manželé nebo
   partneři řídit
 - uvede výhody a nevýhody manželství a volného sou-
   žití partnerů
 - vyjmenuje práva a povinnosti manželů
 - uvědomuje si,  že stát rodinám pomáhá

objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví,
pracovní poměr, manželství

•

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Formy participace občanů v politickém životě

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

přesahy do učebních bloků:

Výchova ke zdraví

9. ročník
Rodinná výchova

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.5.2  Výchova k občanství
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů•
rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky•
objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů•
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 a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod•
dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování•
rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činností a spolupráce při postihování trestných činů•
rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady•
objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví, pracovní poměr, manželství•

2. Mezinárodní vztahy, globální svět
Očekávané výstupy

žák:

 - vyjmenuje výhody občanství v EU, které můžou
   lidé využít
 - objasní, jak se členství ČR v EU promítá do života
   všech našich občanů
 - vyhledá, ze kterých fondů EU mohou regiony, obce,
   školy…čerpat finanační prostředky

popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů,
uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů
jejich uplatňování

•

 - zamyslí se  nad globálními problémy, popíše jejich
   hlavní příčiny a hrozbu pro planetu a lidstvo
 - navrhuje řešení problémů a uvědomuje si nutnost
   jejich řešení

uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj
osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro
život lidstva

•

 - uvádí příklady, jak může přispět  k řešení problémů
 - vyjmenuje nejzávažnější problémy týkající se život-
   ního prostředí, rostoucí populace, válek, terorismu..

objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady
možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální
úrovni - v obci, regionu

•

 - z médií a svých  znalostí vyvodí možné příčiny bojů,
   válek, teroristických útoků
 - vyhledá informace o postojích ostatních států
 - navrhne, co mohou podnikat nejvíce ohrožené země,

uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj
ke způsobům jeho potírání

•

 - uvědomuje si, že tzv. globalizace se projevuje s na-
   růstající propojeností celého světa
 - uvede klady a zápory související s globalizací
 - vyhledá v tisku, co si o globalizaci myslí politici, so-
   ciologové a známé osobnosti
   aby předcházely teroris. útokům

uvede příklady některých projevů globalizace, porovnává jejich
klady a zápory

•

Učivo
Jsem občanem EU
Globální svět
Problémy současného světa
Ohrožené životní prostředí
Příliš mnoho lidí - přiliš problémů
Globalizace

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

Výchova ke zdraví

9. ročník
Rodinná výchova

Český jazyk a literatura

Jazyková výchova
Komunikační a slohová výchova
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5.5.2  Výchova k občanství
Učební osnovy

9. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování•
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 problémů na lokální úrovni - v
obci, regionu

•

uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání•
uvede příklady některých projevů globalizace, porovnává jejich klady a zápory•

3. Stát a hospodářství
Očekávané výstupy

žák:

 - objasní, k jakým účelů potřebuje stát peníze a z če-
   ho stát potřebné prostředky získává
 - vyjmenuje jednotlivá odvětví národního hospodářství
 - seznámí se s daněmi, které tvoří naši daňovou sou-
   stavu, popíše, jakým způsobem a kdy se platí
 - charakterizuje pojem sociální problém
 - vyjmenuje příspěvky sociální podpory

rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých
oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků,
které ze státního rozpočtu získávají občané

•

 - zhodnotí, jakým způsobem můžou komerční banky
   vydělávat
 - vyjmenuje banky ze svého okolí a zjistí, které služby
   nabízejí
 - pochopí vyjímečné postavení ČNB a její úkoly

vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí•

 - porovná výhody i nevýhody podnikání a zaměstnání
 - uvědomuje si případná rizika podnikání
 - zjistí, které údaje obsahuje obchodní rejstřík

dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby
zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se
rizikům v hospodaření s penězi

•

Učivo
Hospodaření
Stát a národní hospodářství
Peněžní ústavy
Právní subjekty podnikání

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výchova ke zdraví

9. ročník
Rodinná výchova

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.5.2  Výchova k občanství
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze
státního rozpočtu získávají občané

•

vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí•
dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v
hospodaření s penězi

•

4. Člověk jako jedinec
Očekávané výstupy

žák:

 - objasní pojem seberealizace
 - uvědomuje si jedinečnost a neopakovatelnost každé-
   ho člověka
 - chápe, že ke spokojenosti potřebuje člověk práci,
   zábavu i odpočinek

popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky
a pěstovat zdravou sebedůvěru

•

Učivo
Životní perspektivy
Životní plány a cíle

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Výchova ke zdraví

9. ročník
Rodinná výchova

přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví

9. ročník
Rodinná výchova

Český jazyk a literatura

Komunikační a slohová výchova
Výtvarná výchova

Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

Tělesná výchova

Činnosti ovlivňující zdraví
6. ročník

Činnosti ovlivňující zdraví
9. ročník

Činnosti ovlivňující uroveˇn
pobybových dovedností

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru

•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Zhotovení výrobků na výstavu /vánoční nebo velikonoční/, jejíž výtěžek je

věnován na projekt Adopce na dálku.

Výrobky na výstavu•

Návštěva pevnosti v blízkém okolí.Obranný systém za 2.

světové války

•

Soutěže
Při hodinách občanské výchovy proběhne ve spolupráci s Déčkem Náchod soutěž

Evropa našima očima, která má zvýšit povědomí o Evropské unii. Mezioborové

vazby a přesahy – D, Z Rozvíjené klíčové kompetence: KK

Evropa našima očima•
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5.6  Člověk a příroda
Učební osnovy

9. ročník

k řešení problémů – kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je

obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů

zhodnotí KK komunikativní – naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim,

vhodně na ně reaguje, zapojuje se do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně

argumentuje KK sociální a personální – přispívá k diskusi v malé skupině i

k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení

daného úkolu KK občanské – chápe základní principy, na nichž spočívají zákony

a společenské normy Organizace učební činnosti – individuální Organizace

prostorová – školní třída Vyučovací metoda – skupinová práce Organizace

časová – 60 minut Nutné pomůcky a prostředky – zadání, papír, tužka

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům

prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný

základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií

a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.

V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně

propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování

přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje

vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům),

kritického myšlení a logického uvažování.

Vzdělávací obory vzdělávací oblasti člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, svým

činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních

procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště

významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti.

Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit,

vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a

vyvozovat z nich závěry. Žáci

se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se

stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické

problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.

Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti,

podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních

zdrojích a vlivy lidské činností na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v

přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle

využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje.

Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i uvědomování si

pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním, chemickým a přírodopisným

vzděláváním - také vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti

přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v

Evropě i ve světě.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní charakter, je v zájmu

zachování celistvosti oboru umístěn celý v této vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast člověk a příroda navazuje

na vzdělávací oblast člověk a jeho svět, která na

elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání, a kooperuje

především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, člověk a společnost, člověk a zdraví a člověk a

svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

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

- zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování,

5.6  Člověk a příroda
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování

- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky formulovat a

hledat na ně adekvátní odpovědi

- způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými

způsoby

- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení

vyslovovaných hypotéz či závěrů

- zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví

ostatních lidí

- porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí

- uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího

využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy

- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími

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

1+1 2 1 2

Charakteristika předmětu
FYZIKA

Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, organizační a časové vymezení

Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7. a 9.ročníku dvě hodiny týdně a v 8.ročníku jednu

hodinu týdně.

Vzdělávání v předmětu fyzika:

- směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí

- vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy

- vede k vytváření a ověřování hypotéz

- učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi

- směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie

- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

- frontální výuka s demonstračními pomůckami

- skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury)

- samostatné pozorování

- krátkodobé projekty

Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny , dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda:

-chemie : jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

- přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos elektromagnetických signálů,

srdce - kardiostimulátor

- zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava, počasí

Dále fyzika souvisí s oblastí Matematika a její aplikace : převody jednotek fyzikálních veličin, výpočty objemů,

měření veličin.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

Kompetence k učení

Učitel vede žáky :

- k vyhledávání, třídění a propojování informací

- k používání odborné terminologie

- k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací

- k nalézání souvislostí mezi získanými daty

Kompetence k řešení problémů

- učitel zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení

problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat

Kompetence komunikativní

- práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi

- učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě

Kompetence sociální a personální

- využívání skupinového a inkluzivního vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů

- učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti

- učitel vede žáky k ochotě pomoci

Kompetence občanské

- učitel vede žáky k  šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých energetických

zdrojů

- učitel podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě

(např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb)

Kompetence pracovní

- učitel vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními

6. ročník
1+1 týdně, P
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

6. ročník

1. Látky a tělesa
Očekávané výstupy

žák:

- správně používá pojem atom, molekula
- má představu, z čeho se skládá atom
- rozlišuje látku a těleso (dovede uvést příklady látek a
  těles)

- popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a plynnou
  a vlastnosti , kterými se od sebe liší

uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek
neustále pohybují a vzájemně na sebe působí

•

-ovládá značky a jednotky základních veličin soustavy
  SI
- vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku
- změří teplotu pomocí teploměru, určí rozdíl teplot z
  naměřených hodnot
- sestaví graf závislosti teploty tělesa na čase, objasní
  naměřé hodnoty

změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny
charakterizující látky a tělesa

•

- měří délku tělesa, ýsledek zapíše a vyjádří v různých
  jednotkách
- měří objem kapalného a pevného tělesa, výsledek zapíše
  a vyjádří v různých jednotkách
- předpoví , zda se délka pevného tělesa, či objem
  kapalného tělesa při zahřátí nebo ochlazení zvětší nebo
  zmenší

předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho
teploty

•

- z hmotnosti a objemu vypočítá hustotu tělesa
- s porozuměnín používá vztah   =m/V
- pracuje s tabulkami

využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a
objemem při řešení praktických problémů

•

Učivo
látka a těleso
rozdělení latek na pevné,kapalné a plynné
částicové složení látek, složení atomu
síla působící na těleso
gravitační síla, ghravitační pole
fyzikální veličiny,délka,objem,hustota,teplota,čas,teplota

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí•
změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa•
předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty•
využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

6. ročník

2. Elektromagnetické  děje
Očekávané výstupy

žák:

- porozumí základním pojmům (atom, iont)
- na základě znalosti druhů naboje rozhodne, zda se
  budou dvě tělesa elektricky odpuzovat či přitahovat
- podle počtu protonů a elektronů v částici pozná, zda
  jde o kladný, či záporný iont

- ověří, jestli na těleso působí elektrická síla a zda v jeho
  okolí působí elektrické pole
- používá základní elektrické schematické značky
- sestaví jednoduchý elektrický obvod
- pokusně ověří, za jakých podmínek prochází obvodem
  elektrický proud, umí používá jednotku Ampér
- rozliší pokusně vodič od izolantu
- objasní účinky elektrického proudu v různých látkách
  (tepelné, světelné, pohybové)
- užívá pojem elektrické napětí
- umí použít jednotku Volt
- rozliší jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod

- zjistí, zda na těleso působí magnetická síla
- dokáže popsat využití magnetu v praxi
- ověří pokusem existenci magnetického pole
- rozliší jednotlivé póly magnetu
- graficky znázorní indukční čáry mg. pole
- dokáže popsat magnetické pole Země

- sestaví jednoduchý obvod s cívkou
- zdůvodní měření el. proudu pomocí galvanometru
- vysvětlí funkci elektromagnetu a jeho užití v praxi
- vysvětlí funkci elektrického zvonku

- popíše a objasní nebezpečí při práci s el. zařízením

obvodu sestaví správně podle schématu elektrický obvod a
analyzuje správně schéma reálného obvodu

•

Učivo
elektrické vlastnosti látek
elektrování těles
elektrická síla, elektrické pole
elektrický proud
elektrické napětí
magnetické vlastnosti látek
magnetické pole
magnetické pole elektrického proudu

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
 postavení Země ve  vesmíru

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
obvodu sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu•
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

7. ročník

7. ročník
2 týdně, P

1. Pohyb těles - síly
Očekávané výstupy

žák:

- rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu vzhledem
  k jinému tělesu

rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu•

- změří dráhu tělesa a čas pohybu
- určí rychlost rovnoměrného pohybu
- s porozuměním používá vztah v=s/t
- znázorní grafem závislost dráhy na čase

využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi
rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles

•

- rozeznává jednotlivé druhy sil
změří velikost působící síly•

- určí výpočtem i graficky směr a velikost výslednice dvou
  sil stejného či opačného směru

určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso,
jejich velikosti, směry a výslednici

•

- určí pokusně těžiště tělesa

využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn
pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých
situacích

•

- využívá poznatky o podmínkách rovnovážné polohy na
  páce a kladce a vysvětlení v praxi

aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických
problémů stálé výsledné síly v jednoduchých situacích

•

Učivo
pohyb a klid tělesa
rychlost rovnoměrného pohybu
síla, skládání sil,výslednice sil
těžiště tělesa
posuvné účinky síly (Newtonovy pohybové
zákony)
otáčivé účinky síly (páka, kladka)
třecí síla
deformační účinky síly (tlaková síla, tlak)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
 postavení Země ve  vesmíru

přesahy z učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Lineární rovnice

9. ročník
Rovnice, soustavy rovnic

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

7. ročník

Kritéria hodnocení
rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu•
využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles•
změří velikost působící síly•
určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici•
využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích•
aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů stálé výsledné síly v jednoduchých situacích•

2. Mechanické vlastnosti tekutin
Očekávané výstupy

žák:

- změří třecí sílu
- užívá s porozuměním poznatek, že třecí síla závisí na druhu
  materiálu a drsnosti třecích ploch

využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro
řešení konkrétních praktických problémů

•

-

předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině
chování tělesa v ní

•

Učivo
mechanické vlastnosti kapalin
Pascalův zákon
hydrostatický tlak
Archimedův zákon
plování , vznášení se a potápění těles
mechanické vlastnosti plynů
atmosférický tlak
tlak plynu v uzavřené nádobě

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů•
předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní•

8. ročník
1 týdně, P
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

8. ročník

1. Energie
Očekávané výstupy

žák:

- rozumí pojmu mechanická práce
- rozumí pojmu výkon
- dokáže určit, kdy těleso koná práci
- s porozuměním používá vztah W=F.s
- s porozuměním používá vztah P= W/t

určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí
změnu energie tělesa

•

- vymezí pojem „polohová a pohybová energie“
- s porozuměním používá vztah Ep=m.g.h
- určí v jednoduchých případech změnu polohové a po-
  hybové energie
- vysvětlí pojem pohybová energie v závislosti na
  rychlosti a hmotnosti tělesa

využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a
časem

•

- objasní částicové složení látek
- vysvětlí změnu vnitřní energie tělesa při změně teploty
- rozpozná v praktickém životě i v přírodě formy tepelné
  výměny (tepelné vodiče a izolanty)
- dokáže určit, kdy těleso koná práci

využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie
a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh

•

- rozumí pojmu teplo
- s porozuměním používá vztah Q=c.m.(t-t0)
- dokáže určit,množství tepla přijatého a odevzdaného
   tělesem
- vyhledá z Fyz/Mat tabulek hodnoty měrných tepelných
   kapacit a dokáže s nimi pracovat ve výpočtech
- rozpozná a objasní jednotlivé typy tepelné výměny

určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem•

- vymezí pojem skupenství látky
- rozpozná jednotlivé skupenské přeměny a je schopen
  uvést příklady z praxe
- objasní pojmy tání , vypařování, var, kapalnění,
  sublimace, desublimace, tuhnutí
-vypočítá teplo, které je nutné dodat při změně skupenství

zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických
zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí

•

Učivo
Mechanická práce, výkon
Polohová a pohybová energie
Vnitřní energie
Teplo
Změny skupenství látek

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

Matematika

9. ročník
Goniometrické funkce

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

8. ročník

Kritéria hodnocení
určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa•
využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem•
využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh•
určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem•
zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí•

2. Světelné jevy
Očekávané výstupy Učivo

Světelné zdroje
Šíření světla
Stín a polostín
Měsíční fáze
Odraz světla

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

3. Elektrické jevy
Očekávané výstupy Učivo

Elektrický náboj
Elektrické pole
Elektrický proud
Elektrický odpor
Druhy el. obvodů (seriové a paralelní zapojení)

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod
SMILE verze 3.0.0 228



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
2 týdně, P

1. Elektromagnetické a světelné děje
Očekávané výstupy

žák:
obvodu sestaví správně podle schématu elektrický obvod a
analyzuje správně schéma reálného obvodu

•

rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud
a napětí

•

rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich
vlastností

•

využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických
problémů

•

využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na
magnet a cívku s proudema o vlivu změny magnetického pole v
okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní

•

zapojí správně polovodičovou diodu•

Učivo
Elektrický náboj, elektrické pole
Elektrický proud
Elektrické napětí
Ohmův zákon
Výsledný odpor rezistorů
Elektrická práce
Elektrický výkon
Magnetické pole
Elektromotor
Elektromagnetická indukce
Elektrická práce
Elektrický výkon

Magnetické pole
Elektromotor
Elektromagnetická indukce
Transformátor
Vedení el. proudu v kapalinách
Vedení el. proudu v plynech
Polovodiče
Bezpečnost při práci s el. zařízením
Elektromagnetické záření
Lom světla
Čočky
Rozklad světla

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
obvodu sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu•
rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí•
rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností•
využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů•
využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudema o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na
vznik indukovaného napětí v ní

•

zapojí správně polovodičovou diodu•
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

9. ročník

2. Zvukové děje
Očekávané výstupy

žák:
rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje
příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku

•

posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní
prostředí

•

Učivo
Zvukové jevy

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku•
posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí•

3. Vesmír
Očekávané výstupy

žák:
objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb
planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet

•

odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností•

Učivo
Astronomie
Základy meteorologie

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Jsme Evropané

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

9. ročník
Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.2  Chemie
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet•
odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností•

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

Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové,časové a organizační vymezení

Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně.

Vzdělávání v předmětu chemie:

-směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor

-vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí,chemických látek a jejich

reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů

-učí správně řešit problémy a jednat v praktických situacích,vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy

-učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů

-učí získávat a upevňovat dovednosti,pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti

poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

-frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními

-nácvik jednoduchých laboratorních metod a postupů

-práce ve skupinách

-demonstrační pokusy

Rozdělení žáků do skupin,počet skupin a počet žáků ve skupině je omezen vybavením školy pomůckami.Vždy je

kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů s platnou legislativou.

Řád učebny chemie a laboratorní řád je nedílným vybavením učebny,dodržování uvedených pravidel je pro

každého žáka i vyučujícího závazné.

Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a y části s matematikou

/výpočty/.

Předmětem prolínají průřezová témata,důraz je kladen na zodpovědnost každého jedince za své zdraví,na

odpovědnost a spoluzodpovědnost za stav životního prostředí/Environmentální výchova,myšlení v evropských

a globalních souvislostech/.
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.2  Chemie
Učební osnovy

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Učitel:

-vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek,jejich

přeměn za kterých tyto přeměny nastávají,k jejich popisu,hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení

-vede žáky ke správnému používání chemických termínů,symbolů a značek

-dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a pokusů

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

-předkládá problémové situace související s učivem chemie

-dává žákům možnost volit různé způsoby řešení

-dává možnost obhajovat svá rozhodnutí

-vede k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení

-vede žáky k nacházení příkladů chemických dějů z běžné praxe,k vzsvětlování jejich chemické podstaty

-klade důraz na aplikaci poznatků v praxi

Kompetence komunikativní

Učitel:

-vede žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek

--podněcuje žáky k argumentaci

-vydává takové úkoly,při kterých mohou žáci navzájem komunikovat

Kompetence sociální a personální

Učitel.

-zadává úkoly,při kterých mohou žáci spolupracovat

-podněcuje žáky ke smysluplné diskusi

-vytváří situace,při kterých se žáci učí respektovat názory jiných

Kompetence občanské

Učitel.

-společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami,řád učebny a laboratorní řád

-vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

-předkládá situace,při kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti,respektovat požadavky na

kvalitní životní prostředí

-vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích/přivolat a poskytnout pomoc/

Kompetence pracovní

Učitel:

-vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů,pomůcek

-vyžaduje dodržování vymezených pravidel

-zadává úkoly tak,aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.2  Chemie
Učební osnovy

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a

celoživotnímu učení

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a svého učení a diskutuje o nich

• Kompetence k řešení problémů

• 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

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si

vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní , společenské a kulturní jevy

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné

znaky, využívá získané vědomostí a dovednosti k objevování různých variant řešení,

nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, využívá při řešení problémů

logické, matematické a empirické postupy

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání

problémů

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

8. ročník
2 týdně, P
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.2  Chemie
Učební osnovy

8. ročník

1. Látky a jejich vlastnosti,chemický pokus
Očekávané výstupy

žák:

pozná skupenství a jejich přeměny(včetně sublimace)
rozliší fyzikální a chemický děj
zná zásady bezpečná práce

určí společné a rozdílné vlastnosti látek•

dovede poskytnout1.pomoc
zná tel.číslo záchr.služby,umí přivolat pomoc

pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými
látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost
vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí

•

objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s
únikem nebezpečných látek

•

Učivo
- vlastnosti látek - hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost,
vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek.
- zásady bezpečné práce - ve školní pracovně (laboratoři) i v
běžném životě
- nebezpečné látky a přípravky - R-věty, S-věty, varovné značky
a jejich význam
- mimořádné události - havárie chemických provozů, úniky
nebezpečných látek

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
určí společné a rozdílné vlastnosti látek•
pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí

•

objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek•

2. Směsi
Očekávané výstupy

žák:

zná pojmy rozpustnost,koncentrovaný,zředěný,nasycený,
nenasycený
zkoumá vliv teploty,plošného obsahu,povrchu
na rychlost ch.reakce
hledá příklady z praxe
zkouší vzpočítat whmotnostní zlomek složek
směsí a %koncentraci

rozlišuje směsi a chemické látky,vypočítá složení roztoků, připraví
prakticky roztok daného složení,vysvětlí základní faktory ovlivňující
rozpouštění pevných látek

•

zná princip,postup a užití v praxi metody oddělování složek
směsí-usazování,filtrace,destilace,krystalizace
provádí filtraci a destilaci ve školních podmínkách

navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o
známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi

•

Učivo
- směsi - různorodé, stejnorodé roztoky; hmotnostní zlomek
a koncentrace roztoku; koncentrovanější, zředěnější, nasycený
a nenasycený roztok; vliv teploty, plošného obsahu a míchání pevné
složky na rychlost jejího rozpouštění do roztoku; oddělování složek
směsí (usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.2  Chemie
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozlišuje směsi a chemické látky,vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení,vysvětlí základní faktory ovlivňující
rozpouštění pevných látek

•

navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi•

3. Voda a vzduch
Očekávané výstupy

žák:

umí vyjmenovat druhy a význam vod podle užití a znečištění
seznámí se s hygienickými požadavky na pitnou vodu

aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení
modelových situací z praxe

rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití•

zkoumá procentový obsah hlavních složek vzduchu
snaží se vysvětlit význam vzduchu jako průmyslové suroviny
hledá hlavní znečišťovatele vzduchu
snaží se pochopit vznik a význam inverze a smogu

uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním
prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření
a způsoby likvidace znečištění

•

aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových
situací z praxe

•

Učivo
- voda - destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody; čistota vody
- vzduch - složení, čistota ovzduší, ozónová vrstva

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití•
uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby
likvidace znečištění

•

aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.2  Chemie
Učební osnovy

8. ročník

4. Částicové složení látek, prvky
Očekávané výstupy

žák:

zná pojmy atomové jádro,elektronový obal,proton,neutron,
elektron,valenční elektron,valenční vrstva,protonové číslo
hmotnostní číslo
zná vztahy mezi počty prtonů,elektronů a neutronů v atomu
s PSP umí nakreslit schéma atomu
odvodí vznik kationtů a aniontů z atomu
pochopí rozdíl mezi atomem a molekulou

používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech•

naučí se české názvy a značky prvků:H,Li,Na,K,Be,Mg,Ca,
Ba,Ra,V,Cr,Mo,W,Mn,Fe,Os,Co,Ni,Pt,Cu,U,Ag,Au,Zn,Cd,
Hg,B,Al,C,Si,Sn,Pt,N,P,As,Sb,O,S,F,Cl,Br,I,He,Ne,Ar,
Kr,Xe,Rn.

rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve
správných souvislostech

•

s pomocí PSP zkouší přiřadit protonové číslo prvku a naopak
zná princip uspořádání prvků v PSP
zkouší zařadit prvek do skupiny a periody v PSP
odvodí si periodický zákon
zná pojmy kovy,nekovy,polokovy,těžké kovy
snaží se vysvětlit rozdíl mezi prvkem a sloučeninou
určí počet atomů ve vzorci

orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná
vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti

•

orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná
vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti

•

Učivo
- částicové složení látek - molekuly, atomy, atomové jádro, protony,
neutrony, elektronový obal a jeho změny v chemických reakcích,
elektrony
- prvky - názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, skupiny
a periody v periodické soustavě chemických prvků; protonové číslo
- chemické sloučeniny - chemická vazba, názvosloví jednoduchých
anorganických a organických sloučenin

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech•
rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech•
orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti•
orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti•
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

8. ročník

5. Chemická reakce
Očekávané výstupy

žák:

zjišťuje význam symbolů v chem rovnici
zapusuje slovně popsaný chem děj chem rovnicí
dokáže vyčíslit jednoduchou chem rovnici

rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady
prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich využívání

•

umí zformulovat zákon zachování hmotnosti
dokáže opravit špatně vyčíslenou rovnici

přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti
vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu

•

rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady
prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich využívání

•

přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti
vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu

•

aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických
reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu

•

Učivo
- chemické reakce - zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice,
látkové množství, molární hmotnost
- klasifikace chemických reakcí - slučování, neutralizace

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí
jejich využívání

•

přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu•
rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí
jejich využívání

•

přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu•
aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu•
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

8. ročník

6. Anorganické sloučeniny
Očekávané výstupy

žák:

umí vysvětlit  pojem halogenid
oběvuje pravidla názvosloví halogenidů
zkouší vytvořit vzorec z názvu a naopak
zná význam a využití NaCl
umí vysvětlit pojem oxid
zná pravidla názvosloví oxidů
zdokonalí se ve vytvoření vzorce z názvu a naopak
zjišťuje význam a užití CO,CO2,SO2,SO3,NO,NO2,CaO.
určí charakter chem vazby podle elektronegativity

umí vysvětlit pojem kyselina
učí se pravidla názvosloví bezkyslíkatých a kyslíkat. kyselin
umí vytvořit vzorec z názvu a naopak
zná vzorec,vlastnosti,význam a užití HCl,H2SO4 a HNO3
zná zásady bezpečné práce s kyselinami
umí poskytnout první pomoc při poleptání

umí vysvětlit pojem hydroxid
učí se pravidla názvosloví hydroxidů
tvoří vzorce z názvů a naopak
zná vzorec,vlastnosti,význam a užití NaOH, KOH,
NH4OH, Ca(OH)2
tvoří zásady bezpečné práce s hydroxidy
umí poskytnout první pomoc při poleptání

zná reaktanty a produkty neutralizace
ze zadání konkrétních reaktantů dokáže určit produkty
učí se příklady užití neutralizace v praxi

vysvětluje pojem sůl
zná pravidla názvosloví solí
tvoří vzorce z názvů a naopak
zkoumá vybrané metody přípravy solí
používá příklady solí z praxe-hnojiva,stavební pojiva,
modrá skalice a vápenec

porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných
oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných
zástupců těchto látek na životní prostředí

•

zná podstatu vzniku kyselých dešťů a vliv v přírodě

vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí
a uvede opatření, kterými jim lze předcházet

•

zná pojmy kyselinotvorný a zásadotvorný oxid
podle elektronegativity určí kyselinotvorný a zásadotvorný oxid
orientuje se na stupnici pH
zná rozmezí pH kyselin a zásad
zná pojem pH indikátor
zná barevné přechody lakmusu,fenolftaleinu a univ.indikátoru

orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním
indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace
v praxi

•

Učivo
- oxidy - názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky
významných oxidů
- kyseliny a hydroxidy - kyselost a zásaditost roztoků; vlastnosti,
vzorce, názvy a použití vybraných prakticky významných kyselin
a hydroxidů
- soli kyslíkaté a nekyslíkaté - vlastnosti, použití vybraných solí,
oxidační číslo, názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky
významných halogenidů

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

Přírodopis

8. ročník
Biologie člověka
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek
na životní prostředí

•

vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet•
orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

návštěva čističky odpadních v Novém Městě n.MetujíČistící stanice•

Soutěže
žáci se účastní školního a okresního kola chemické olympiádyChemická olympiáda•

9. ročník
2 týdně, P

1. Paliva
Očekávané výstupy

žák:

vysvětluje rozdíl mezi exo a endotermickou reakcí
ví,jak třídit paliva,zná příklady z praxe
zkoumá rozdíly mezi obnovitelnými a neobnovitelnými
zdroji energie
zná pravidla bezpečnosti práce s topnými plyny
umí poskytnout první pomoc při popáleninách
zná způsoby hašení požáru,typy hasících přístrojů
hledá vliv produktů spalování na žp.
zná význam ropy,zem.plynu a uhlí,hlavní produkty
zpracování ropy a uhlí

zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů
energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy

•

Učivo
ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

9. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy•

2. Uhlovodíky
Očekávané výstupy

žák:

objevuje pojem uhlovodík,čtyřvaznost C
rozliší řetězec otevřený,uzavřený,větvený a nevětvený
vyjmenuje homologickou řadu uhlovodíkůC1-C10
zná obecné vlastnosti uhlovodíků
umí napsat molekulové,racionální a strukturní vzorce uhl.
zařazuje uhlovodíky do skupin podle vazeb
zná vzorce,význam a užití metanu,propanu,butanu,etenu,etinu
benzenu
zná pravidla bezpečnosti práce s org. Rozpouštědly

rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a
použití

•

Učivo
uhlovodíky - příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků
s vícenásobnými vazbami a aromatických uhlovodíků

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití•
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

9. ročník

3. Deriváty uhlovodíků
Očekávané výstupy

žák:

zná pojmy char.skupina,uhl. zbytek
umí odvodit obec.vzorec derivátů uhlovodíků
umí zařadit derivát podle char.skupiny

zná vzorec,význam,užití metanolu,etanolu,glycerolu,
fenolu
zná pojem vícesytný alkohol
zná podstatu alkohol.kvašení
zná princip výroby destilátů
zná důsledky působení metanolu a etanolu na člověka

zná vzorec,význam a užití formaldehydu,acetaldehydu,
etacetonu
zná karcinogenní účinky a pravidla bezpečné práce
umí zapsat obecné schema esterifikace
rozliší sůl a ester kyseliny

rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti
a použití

•

Učivo
- deriváty uhlovodíků - příklady v praxi významných alkoholů
a karboxylových kyselin

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití•
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

9. ročník

4. Přírodní látky
Očekávané výstupy

žák:

zná rovnici a podmínky fotosyntézy

orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a
koncových produktů biochemického zpracování, především
bílkovin, tuků, sacharidů

•

určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu•

zná rozdělení sacharidů
umí zařadit glukózu,fruktózu,sacharózu,škrob,
glykogen,celulózu
zná podstatu diabetes
umí provést důkaz glukózy a škrobu

rozliší tuky podle původu,zná příklady z praxe
rozliší tuky a oleje,zná příklady z praxe
zná schéma rovnice vzniku tuků
zná zdroje tuků ve výživě a jejich význam v organismu
zná princip zmýdelnění
vysvětlí rozdíl mezi mýdly a saponáty a vliv na ŽP

zná zdoje bílkovin a jejich význam
zná princip trávení bílkovin a jejich vznik v organismu
význam DNA,RNA
zná faktory poškozující bílkoviny
umí vyjmenovat některé z funkcí bílkovin
zná význam enzymů,hormonů,vitamínů
učí se zásady zdravé výživy

uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů•

Učivo
- přírodní látky - zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů v lidském těle

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

Přírodopis

9. ročník
Základy ekologie
Obecná biologie, genetika

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů biochemického zpracování, především bílkovin, tuků,
sacharidů

•

určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu•
uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů•
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5.6.3  Zeměpis
Učební osnovy

9. ročník

5. Chemie a společnost
Očekávané výstupy

žák:
zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska
trvale udržitelného rozvoje na Zemi

•

vysvětlí rozdíl mezi plastem a přírod.materiálem z hlediska
vlivu na ŽP
zná rozdělení plastů podle vlastností
zná význam recyklace plastů

zná pojmy oxidace,redukce,redox reakce
umí určit oxid.číslo ve sloučenině
pozná redoxní reakci
zná princip výroby surového železa a oceli
zná princip koroze a ochrany před korozí
pochopí princip galvan.článku
zná příklady užití elektrolýzy v praxi
zná příklady užití galv.článku v praxi

orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich
vlivech na životní prostředí a zdraví člověka

•

Učivo
-chemický průmysl v ČR - výrobky, rizika v souvislosti s životním
prostředím, recyklace surovin, koroze
- průmyslová hnojiva
- plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití, likvidace
- detergenty a pesticidy, insekticidy
- hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti
- mimořádné události - havárie chemických provozů, úniky
nebezpečných látek

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

Přírodopis

9. ročník
Základy ekologie

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi•
orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka•

5.6.3  Zeměpis

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

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

2 1 1+1 1+1

Charakteristika předmětu

Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku. V 6., 7, 9. ročníku dvě hodiny
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5.6.3  Zeměpis
Učební osnovy

týdně, v 8. ročníku jednu hodinu týdně.

Zeměpis se vyučuje v odborné učebně. Řád učebny zeměpisu je nedílným vybavením učebny, dodržování

uvedených pravidel je pro každého žáka závazné.

Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k:

získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů,

pojmů a používání poznávacích metod

získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací

respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí

rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu

moderního člověka

rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování

aplikování geografických poznatků v praktickém životě

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem

skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu)

zeměpisné vycházky s pozorováním

projekty

Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda:

chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,…

fyzika: sluneční soustava, vesmír, …

přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, …

Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí:

matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, …

ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování

dějepis: kultura národů, historie států,…

Předmětem prolínají průřezová témata:

VDO: občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; principy demokracie

OSV: rozvoj schopností poznávání; seberegulace, sebeorganizace; kreativita; poznávání lidí; mezilidské vztahy;

komunikace; kooperace; řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje

EV: ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí

MDV: kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; interpretace vztahu mediálního sdělení a reality; stavba

mediálního sdělení; tvorba mediálního sdělení; práce v realizačním týmu

EGS: objevování Evropy, světa

MKV: kulturní diference; lidské vztahy; etnický původ; multikulturalita; principy solidarity

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších

celků, nalézají souvislosti

žáci získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry

žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení

Učitel vede žáky:

k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací

k používání odborné terminologie

k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi

k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů

Kompetence komunikativní

žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně

v písemném i ústním projevu

žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují

Učitel vede žáky:

ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace

k naslouchání a respektování názorů druhých
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5.6.3  Zeměpis
Učební osnovy

k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné

i mluvené podobě

Kompetence k řešení problémů

žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení

žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí

Učitel vede žáky:

k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů

k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci

k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků

k odpovědím na otevřené otázky

k práci s chybou

Kompetence sociální a personální

žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské vztahy, pomáhají si

a jsou schopni o pomoc požádat, učí se vzájemnému naslouchání

Učitel vede žáky:

k využívání skupinového a inkluzivního vyučování

k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání

k ochotě pomoci a o pomoc požádat

k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků

k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů

k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním měřítku

Kompetence občanské

žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu

žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace

žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí, jednají

v zájmu trvale udržitelného rozvoje

Učitel vede žáky:

k dodržování pravidel slušného chování

k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje

k tomu, aby brali ohled na druhé

k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí

Kompetence pracovní

žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu

žáci jsou vedeni k efektivní práci

Učitel vede žáky:

k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu

k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.3  Zeměpis
Učební osnovy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Tématické okruhy

6. ročník
2 týdně, P

1.  postavení Země ve  vesmíru
Očekávané výstupy

žák:

objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a
tělesa sluneční soustavy
charakterizuje polohu, povrch, pohyby
 Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce
- aplikuje poznatky o vesmíru a o    sluneční soustavě v pohledu
na zemské těleso
- orientuje se na hvězdné obloze
rozumí pojmům: planeta, hvězda, planetky, měsíce, meteorická
tělesa, komety, Galaxie, cizí galaxie

zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné
vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy

•

Učivo
Planetární systém
vesmírná tělesa a jejich seskupení
Země a Měsíc

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

Přírodopis

6. ročník
Biologie hub

Fyzika

Elektromagnetické  děje
7. ročník

Pohyb těles - síly

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy•
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5.6.3  Zeměpis
Učební osnovy

6. ročník

2.  tvar a pohyby planety Země, glóbus
Očekávané výstupy

žák:

používá v praktických příkladech znalosti o kulatosti planety Země
orientuje se v přírodě podle Slunce
hodnotí důsledky otáčení Země kolem vlastní osy a oběhu Země
kolem Slunce pro praktický život na Zemi
vysvětlí délku trvání dnů a nocí na Zemi a pravidelné střídání
ročních období
vysvětlí podstatu polárního dne a noci
dokáže v praxi využít znalosti o jarní a podzimní rovnodennosti,
zimním a letním slunovratu v praxi

- používá glóbus jako zmenšený a zjednodušený model planety
Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních
tvarů zemského povrchu

prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí
důsledky pohybů Země na život lidí a organismů

•

Učivo
Planeta Země a její charakteristika
pohyby Země - střídání ročních období
střídání dne a noci
glóbus jako zmenšený model Země

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů•

3. mapy a plány
Očekávané výstupy

žák:

používá různé druhy plánů a map, umí je orientovat, přepočítávat
vzdálenosti podle různých měřítek
- seznámí se se znázorněním výškopisu a polohopisu na mapách
prokáže aktivní znalost  smluvených značek, vrstevnic, výškových
kót, nadmořské výšky, hloubnic
- vyhledá potřebné informace v mapových atlasech, orientuje se
v jejich obsahu a rejstřících
- používá zeměpisnou síť a s pomocí
  zeměpisných souřadnic určuje na glóbusu i mapě absolutní
geografickou polohu jednotlivých lokalit na Zemi
- vysvětlí příčiny rozdílného času
   jednotlivých míst na Zemi, pochopí účel časových pásem a
úlohu hlavního a 180. poledníku pro určování času na Zemi
dokáže stanovit místní čas
- rozumí pojmům:poledník, místní   poledník, hlavní poledník,
rovnoběžka, zemský rovník, zeměpisná síť, nadhlavník, obratníky,
polární kruh,datová mez
- zorientuje mapu na sever, určí azimut místa v terénu, určí místo
v terénu dle azimutu

organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů

•

Učivo
různé druhy plánů a map, jejich měřítko
obsah a grafika map, barvy, výškopis, polohopis a vysvětlivky
(mapový klíč)
orientace plánu a mapy vzhledem ke světovým stranám
přepočet vzdáleností práce s atlasem
poledníky
rovnoběžky
zeměpisné souřadnice
zeměpisná síť
určování absolutní geografické polohy
základy topografie
určování časových pásem

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

Matematika

7. ročník
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.3  Zeměpis
Učební osnovy

6. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů

•

4. krajinné sféry
Očekávané výstupy

žák:

vysvětlí  pojem krajinná sféra
- orientuje se v objektech, jevech a  procesech v jednotlivých
složkách přírodní sféry
rozpoznává souvislost a vzájemnou podmíněnost mezi
jednotlivými přírodními složkami krajinné sféry
objasní stavbu zemského tělesa, dna oceánů

posuzuje zemský povrch - reliéf jako výsledek složitého působení
endogenních a exogenních činitelů a lidských činností
s porozuměním pracuje s pojmy:počasí, podnebí, meteorologické
prvky, celkový oběh vzduchu v atmosféře
vymezí a vyhledá na mapách různé podnebné pásy a porovnává
je
- pozoruje, zaznamenává a vyhodnocuje počasí v místě svého
bydliště
seznámí se s rozložením vody na Zemi
porozumí a vyhledá na mapách pojmy: oceán, moře, pohyby
mořské vody, vodní toky, ledovce, podpovrchová
voda,bezodtokové oblasti, jezera, bažiny, umělé vodní nádrže
popíše složení půdy,půdní typy a druhy a jejich hospodářské
využití,rozumí pojmům mateční hornina, humus,eroze půdy
vysvětlí význam, využití a ochranu půdy,příčiny úbytku půdy na
světě
objasní uspořádání bioty v závislosti na zeměpisné šířce a
nadmořské výšce
vymezí geografická šířková pásma na Zemi
-  seznámí se s vlivy člověka na přírodní   prostředí

rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a
klasifikuje tvary zemského povrchu,přiměřeně hodnotí geografické
objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,

•

Učivo
krajinná sféra Země a její složky
pevninské a oceánské tvary zemského povrchu
význam jednotlivých přírodních složek na Zemi

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.3  Zeměpis
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary
zemského povrchu,přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,

•

5. zeměpis světadílů
Očekávané výstupy

žák:

Afrika a Austrálie:
-dokáže na mapě lokalizovat významné    geografické pojmy,
s kterými se seznámí
- provede regionalizaci v jednotlivých světadílech, vytyčí společné
znaky daného regionu a provede porovnání jednotlivých regionů
- vyhledá a provede stručnou charakteristiku nejvýznamnějších
států jednotlivých oblastí

Antarktida a Arktida
- určí geografickou polohu a vyhledá na mapách polární oblasti
- uvede význam Arktidy a Antarktidy
-seznámí se s globálními problémy, které
  těmto oblastem hrozí
-posoudí význam mezinárodní politické a vědecké spolupráce při
výzkumu a využívání polárních oblastí

porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a
podobnosti, potenciál a bariéry vybraných (modelových) států

•

Učivo
Afrika - poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch, podnebí, vodstvo,
rostlinstvo, živočišstvo, přírodní zdroje, obyvatelstvo a hospodářství,

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

Přírodopis

7. ročník
Biologie živočichů - obratlovci

Výchova k občanství

6. ročník
Stát a právo

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry vybraných (modelových) států

•
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.3  Zeměpis
Učební osnovy

6. ročník

6. oceány
Očekávané výstupy

žák:

určí geografickou polohu jednotlivých oceánů, světadílů podle
zeměpisných souřadnic i z hlediska polohy na zemských
polokoulích a v podnebných pásech
porovná rozlohu jednotlivých oceánů a světadílů
popíše a srovnává při interpretaci obecně zeměpisných map
členitost a typické znaky přírodních poměrů jednotlivých oceánů,
světadílů
- charakterizuje význam a hospodářské využití oceánů
- seznamuje se s ekologickou problematikou moří a oceánů

lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra
a periferní zóny

•

Učivo
absolutní (matematická) a relativní geografická poloha, rozloha,
členitost a přírodní poměry oceánů, světadílů

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní
zóny

•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

- populárně naučná vzdělávací projekce ( fotografie, video, autentické zvuky,

hudba, naživo komentováný výklad) - žáci navštíví tuto projekci a po shlédnutísi

ověří své nové poznatky pomocí pracovních listů

Planeta Země 3000•

- seznámení s životem rostlin a živočichů v různých podnebných pásech - žáci

řeší úkol, který je zadán týmem pracovníků ZOO - po přednášce na dané téma v

areálu ZOO - vyhodnocení, odměnění správných řešitelů

Exkurze v  ZOO Dvůr

Králové

•

Soutěže
- žáci v průběhu 60 minut plní zadané úkoly: 1) práce s mapou - žáci formou

testu odpovídají převážně na otázky s tematikou obecného zeměpisu 2) práce bez

mapy - žáci ve slepé mapě označují zeměpisné pojmy - nejlepší z účastníků

postupuje do okresního kola

Zeměpisná olympiáda•
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5.6.3  Zeměpis
Učební osnovy

7. ročník

7. ročník
1 týdně, P

1. Amerika - fyzickogeografická sféra, ,socioekonomická sféra, charakteristika států
Očekávané výstupy

žák:

dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy, se
 kterými se seznámí,
 provede regionalizaci v jednotlivých  světadílech, vytyčí společné
znaky daného regionu, provede porovnání jednotlivých regionů

porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní poměry
vybrané oblasti

•

vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a hospodářských
činností  v regionech a modelových státech, popíše a porovná
jejich sektorovou, odvětvovou a územní strukturu a zvažuje
souvislost s přírodními poměry

porovnává a přiměřeně hodnotí  kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti vybrané oblasti

•

provede regionalizaci v jednotlivých  světadílech, vytyčí společné
znaky daného regionu, provede porovnání jednotlivých regionů

vyhledá a pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a významná
města

seznámí se s mezinárodními organizacemi
vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu

charakteristika států -porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské
poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry vybraných
(modelových) států

•

Učivo
Amerika -povrch
podnebí
vodstvo
nerostné suroviny
hospodářství
obyvatelstvo
regionalizace a charakteristika nejvýznamnějších států Ameriky

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.3  Zeměpis
Učební osnovy

7. ročník

Kritéria hodnocení
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní poměry vybrané oblasti•
porovnává a přiměřeně hodnotí  kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti vybrané oblasti•
charakteristika států -porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry,
zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry vybraných (modelových) států

•

2. Asie - fyzickogeografická sféra, ,socioekonomická sféra, charakteristika států
Očekávané výstupy

žák:

dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy, se
 kterými se seznámí,
 provede regionalizaci v jednotlivých  světadílech, vytyčí společné
znaky daného regionu, provede porovnání jednotlivých regionů

porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní poměry
vybrané oblasti

•

vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a hospodářských
činností  v regionech a modelových státech, popíše a porovná
jejich sektorovou, odvětvovou a územní strukturu a zvažuje
souvislost s přírodními poměry

porovnává a přiměřeně hodnotí  kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti vybrané oblasti

•

provede regionalizaci v jednotlivých  světadílech, vytyčí společné
znaky daného regionu, provede porovnání jednotlivých regionů

vyhledá a pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a významná
města

seznámí se s mezinárodními organizacemi
vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu

charakteristika států -porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské
poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry vybraných
(modelových) států

•

Učivo
Asie - povrch
podnebí
vodstvo
nerostné suroviny
hospodářství
obyvatelstvo
regionalizace a charakteristika nejvýznamnějších států

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní poměry vybrané oblasti•
porovnává a přiměřeně hodnotí  kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti vybrané oblasti•
charakteristika států -porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry,
zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry vybraných (modelových) států

•
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5.6.3  Zeměpis
Učební osnovy

7. ročník

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

- populárně naučná vzdělávací projekce ( fotografie, video, autentické zvuky,

hudba, naživo komentováný výklad) - žáci navštíví tuto projekci a po shlédnutí si

ověří své nové poznatky pomocí pracovních listů

Planeta Země 3000•

Soutěže
- žáci v průběhu 60 minut plní zadané úkoly: 1) práce s mapou - žáci formou

testu odpovídají převážně na otázky s tematikou obecného zeměpisu, Afriky,

Austrálie a Ameriky 2) práce bez mapy - žáci ve slepé mapě označují zeměpisné

pojmy - nejlepší z účastníků postupuje do okresního kola

Zeměpisná olympiáda•

8. ročník
1+1 týdně, P

1. Zeměpis obyvatelstva
Očekávané výstupy

žák:
posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové
populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a
pohybu, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního
světa

•

posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla,
pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel

•

rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro
vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa

•

porovnává státy světa a zájmové integrace státě světa na základě
podobných a odlišných znaků, seznámí se s mezinárodními
organizacemi

•

lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální
geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových
regionech

•

Učivo
hospodářská činnost lidí
přirozená měna obyvatelstva
lidské rasy
náboženství
lidská sídla
politické uspořádání světa- svrchovanost území
státní hranice
formy vlády
mezinárodní organizace
globální problémy lidstva
vyspělost zemí

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

 253
Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

SMILE verze 3.0.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.3  Zeměpis
Učební osnovy

8. ročník

Kritéria hodnocení
posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybu,
zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

•

posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel•
rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa•
porovnává státy světa a zájmové integrace státě světa na základě podobných a odlišných znaků, seznámí se s mezinárodními organizacemi•
lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech•

2. Hospodářský zeměpis
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
hospodářských aktivit

•

zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly,
nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich

•

Učivo
zemědělství světa a jeho vliv na životní prostředí,lesy
průmysl světa a jeho vliv na životní prostředí
doprava světa

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

Matematika

7. ročník
Procenta, finanční gramotnost

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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 hospodářských aktivit•
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich•

3. Evropa a Rusko
Očekávané výstupy

žák:

dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy,
jednotlivé země, hlavní a další významná města jednotlivých zemí

porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a
podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých zemí Evropy a Ruska

•

Učivo
Evropa a Rusko- fyzickogeografická sféra
socioekonomická sféra
charakteristika států

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

Výtvarná výchova

8. ročník
Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.6.3  Zeměpis
Učební osnovy

8. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých zemí Evropy a Ruska

•

4. Austrálie a Oceánie - fyzickogeografická sféra, socioekonomická sféra, charakteristika států
Očekávané výstupy Učivo

Austrálie a Oceánie-
povrch
podnebí
vodstvo
nerostné suroviny
hospodářství
obyvatelstvo
regionalizace a charakteristika států
Polární oblasti -Arktida a Antarktida

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

- populárně naučná vzdělávací projekce ( fotografie, video, autentické zvuky,

hudba, naživo komentováný výklad) - žáci navštíví tuto projekci a po shlédnut ísi

ověří své nové poznatky pomocí pracovních listů

Planeta Země 3000•

Soutěže
- žáci v průběhu 60 minut plní zadané úkoly: 1) práce s mapou - žáci formou

testu odpovídají převážně na otázky s tematikou obecného zeměpisu, Evropy 2)

práce bez mapy - žáci ve slepé mapě označují zeměpisné pojmy - procentuálně

nejlepší z 8. a 9. ročníku postupuje do okresního kola

Zeměpisná olympiáda•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.3  Zeměpis
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
1+1 týdně, P

1. Česká republika - obecná charakteristika
Očekávané výstupy

žák:

obecně - určí absolutní geografickou polohu České republiky
             - vyhodnotí relativní geografickou polohu České republiky
podle                     různých kritérií
             - porovná rozlohu České republiky s rozlohou vybraných
států                     světa a s rozlohou sousedních států
             - popíše s pomocí obecně zeměpisných a tématických
map vznik                     a vývoj reliéfu, určí a vyhledá horopisné
celky,                     charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy,
rostlinstvo a                     živočišstvo
             - zhodnotí stav životního prostředí, vymezí NP a CHKO a
pochopí jejich důležitost

obyvatelstvo - vyhledá, popíše a zdůvodňuje na mapách největší
a nejmenší soustředění obyvatelstva v České
republice
                      - vyhledá na mapách největší a nejvýznamnější sídla
v České republice a určí jejich lokalizační faktory
                      - srovnává ukazatele o lidnatosti,    rozmístění,
pohybu                                  a struktuře obyvatelstva České
republiky se                                             sousedními státy
                      - vyhledá aktuální demografické údaje týkající se své
obce, zpracovává je, vyhodnocuje

-ekonomika -  rozlišuje a porovnává předpoklady,
                   -  rozmístění a perspektivu  hospodářských   aktivit
v České republice
                   -  hospodářství České republiky charakterizuje po
jednotlivých oblastech: průmysl, zemědělství, doprava
a spoje, služby, cestovní ruch, zahraniční obchod

hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry,
přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál české republiky v
evropském a světovém kontextu

•

uvádí příklady účasti a působnosti české republiky ve světových
mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a
integracích států

•

Učivo
- Česká republika - zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní
poměry a zdroje; obyvatelstvo: základní geografické, demografické
a hospodářské charakteristiky, sídelní poměry; rozmístění
hospodářských aktivit, sektorová a odvětvová struktura hospodářství;
transformační společenské, politické a hospodářské procesy a jejich
územní projevy a dopady; hospodářské a politické postavení české
republiky v Evropě a ve světě, zapojení do mezinárodní dělby práce
a obchodu

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.6.3  Zeměpis
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál české republiky v evropském
a světovém kontextu

•

uvádí příklady účasti a působnosti české republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států•

2. Správní členění ČR
Očekávané výstupy

žák:

lokalizuje na mapách jednotlivé regiony a administrativní celky
v České republice,
charakterizuje přírodní podmínky, hospodářství, zvláštnosti,
kulturní zajímavosti jednotlivých regionů a porovnává jejich
hospodářskou
   funkci a vyspělost

lokalizuje na mapách jednotlivé kraje české republiky a hlavní
jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských
aktivit

•

Učivo
- regiony české republiky - územní jednotky státní správy
a samosprávy, krajské členění, kraj místního regionu, přeshraniční
spolupráce se sousedními státy v euroregionech

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
lokalizuje na mapách jednotlivé kraje české republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit•

3. Místní region - Náchodsko
Očekávané výstupy

žák:
vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy•

- zjistí historii, statistické údaje vztahující se k obci
- popíše a posoudí regionální zvláštnosti, typické znaky přírody,
osídlení, hospodářství a kultury  místního regionu a jejich možné
perspektivy
- pracuje aktivně s turistickou mapou  místního regionu

hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní
poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně
analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním celkům

•

Učivo
- místní region - zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního
regionu, vztahy k okolním regionům, základní přírodní
a socioekonomické charakteristiky s důrazem na specifika regionu
důležitá pro jeho další rozvoj (potenciál x bariéry)

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

Výtvarná výchova

9. ročník
Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.4  Přírodopis
Učební osnovy

9. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy•
hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům

•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

- žáci zjišťují různé zdroje energie, zpracovávají informace o vlivu na životní

prostředí, porovnávají je - navštíví jeden typ elektrárny a seznamují se s

konkrétní problematikou

Zdroje energie v ČR•

- populárně naučná vzdělávací projekce ( fotografie, video, autentické zvuky,

hudba, naživo komentováný výklad) - žáci navštíví tuto projekci a po shlédnutí si

ověří své nové poznatky pomocí pracovních listů

Planeta Země 3000•

Soutěže
- žáci v průběhu 60 minut plní zadané úkoly: 1) práce s mapou - žáci formou

testu odpovídají převážně na otázky s tematikou obecného zeměpisu, Evropy, a

České republiky 2) práce bez mapy - žáci ve slepé mapě označují zeměpisné

pojmy - procentuálně nejlepší z 8. a 9. ročníku postupuje do okresního kola

Zeměpisná olympiáda•

5.6.4  Přírodopis

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

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

2 1+1 2 1

Charakteristika předmětu
PŘÍRODOPIS

Obor směřuje žáky k orientaci v životě, celistvosti jeho chápání. Je určen pro 2. stupeň základní školy. Dotýká se

v souvislostech i dalších oborů, žáci poznávají složitosti světa kolem sebe, je jim nabízena možnost chápat

souvislosti mezi přírodou a lidskými činnostmi. Přibližují se tak reálnému světu za branou školy.

Průřezová témata:

Enviromentální výchova – fosilní zdroje a jejich vyčerpatelnost, snižování emisí, ochrana vodních zdrojů,

devastace a rekultivace půdy, změny prostředí a vývoj organizmů, lidské aktivity a problematika životního

prostředí.

Osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – globální zdravotní problémy obyvatel, závažnost

ochrany přírody.

Místo realizace:

- pracovna přírodopisu

- učebna PC

- knihovna

- školní zahrada
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5.6.4  Přírodopis
Učební osnovy

- okolí školy - nivní louky, smíšené lesy, maloplošné přírodní rezervace

Formy a metody realizace

vyučovací hodina – skupinové vyučování , pokusy,diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná

práce, soutěže, testy,poznávání přírodnin, PC, video, práce

s atlasy a jinou odbornou literaturou,žákovské prezentace projektů, mikroskopování,práce s živými

přírodninami,sběry,...

besedy

exkurze

vycházky

projekty

Charakteristika vzdělávacího předmětu

V předmětu PŘÍRODOPIS rozvíjet klíčové kompetence strategiemi, které žákovi umožní:

Kompetence k učení

Učitel - vede žáky k vyhledávání a třídění informací

- vede žáky k užívání správné terminologie

- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků

- sleduje při hodině pokrok všech žáků

- vede žáky k využívání výpočetní techniky

- rozvíjí postoje, dovednosti a způsoby rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost

- zařazuje metody, které podporují zvídavost

- propojuje informace se skutečným životem

- používá praktická cvičení

- objevuje s žáky vzájemné vztahy a příčiny přírodních, společenských a dalších jevů a dějů

Žák - osvouje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

- prostřednictvím vhodně volených zadání pozná smysl osvojovaných postupů pro běžný život

- vytváří si komplexní pohled na přírodní vědy

- v týmu i samostatně experimentuje a porovnává dosažené výsledky

Kompetence k řešení problémů

Učitel - vede k uplatňování základních myšlenkových operací - srovnávání, třídění, analýza, syntéza,

zobecňování

- rozvíjí logické uvažování

- zařazuje aktivity, které žáky učí argumentovat a obhajovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň

naslouchat názorům jiných

- učí žáky aktivnímu naslouchání

- vede k dodržování etiky komunikace /věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, respektování originálních,

nezdařených i jiných názorů/

- vede k řešení problému na základě kritického zhodnocení informací

- podporuje netradiční způsoby řešení

Žák - respektuje význam kontroly dosažených výsledků

- hledá vlastní postup při řešení problémů

- získává informace, které jsou potřebné k dosažení cíle

- interpretuje závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat

Kompetence komunikativní

Učitel - při každé hodině se snaží dosáhnout toho, aby co nejvíce žáků promluvilo

- vede k vnímání předloženého textu, záznamu...s pochopením a ke zformulování vlastního názoru, který je žák

schopen obhájit

- vhodněvyužívá dostupné materiály a informace /z mediálních zdrojů - televize, tisk, rozhlas.., CD, DVD nosičů

a videonahrávek / a vede k vnímání s pochopením a zformulování vlastního názoru, který je schopen obhájit

Žák - sestavuje znění pracovních výsledků srozumitelně a v logickém sledu

- spolupracuje při řešení složitějších zadání ve dvojici, menší skupině
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5.6.4  Přírodopis
Učební osnovy

- při společné práci komunikuje způsobem, který umožní kvalitní spolupráci a tak i dosažení společného cíle

Kompetence sociální a personální

Žák - samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů dosahuje pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

- stanovuje pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a dodržuje je

Učitel - během vzdělávání mimo jiné používá skupinovou práci a vzájemnou pomoc při učení

- usiluje o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině

- navozuje ve třídě atmosféru demokracie a přátelství

- učí k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky

- věnuje dostatek času reflexi dokončených aktivit

- hodnocení formou zpětné vazby

- uvědomuje si, že dobré výsledky podporují motivaci

- využívá kladného hodnocení a osobního příkladu

Kompetence občanské

Žák - uvědomuje si své školní povinnosti a souvislost se zodpovědností za svou domácí přípravu

- uvědomuje si základní ekologické souvislosti a environmentální problémy a pohlíží na ně komplexně

- poskytuje podle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích

- uvědomuje si výhody dodržování pravidel zdravého životního stylu

Učitel - vede k dodržování mravních hodnot a slušného jednání

- při vycházkách,exkurzích,projektech v přírodě,..vede žáky, aby se chovali jako zodpovědné osoby

- s žáky se zapojuje do evropských projektů, kde se prakticky seznamují s kulturou jiných národů /Socrates/

- učí žáky aktivně rozvíjet achránít své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný

- vede žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kuilturám a duchovním hodnotám, učí je žít

společně s ostatními lidmi

Kompetence pracovní

Žák - přistupuje kriticky k výsledkům, které dosáhl, učí se stanovovat si kritéria hodnocení vlastní práce,

- dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti práce

Učitel - pomáhá žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je

spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

- učí žáky pracovat podle předem stanovených kritérií a dodržovat pokyny stanovené řádem učebny, aby nedošlo

k poškození zdraví /získané kompetence aplikuje ve svém životě/

- vede k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci

- výuku doplňuje praktickými exkurzemi

-

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a

celoživotnímu učení

• Kompetence k řešení problémů

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, využívá při řešení problémů

logické, matematické a empirické postupy

• Kompetence pracovní

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla,

plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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5.6.4  Přírodopis
Učební osnovy

Ekosystémy

Tématické okruhy

Vztah člověka k prostředí

Základní podmínky života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Tématické okruhy

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Tématické okruhy

Lidské vztahy

Etnický původ

Multikulturalita

6. ročník
2 týdně, P
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5.6.4  Přírodopis
Učební osnovy

6. ročník

1. Biologie živočichů - bezobratlí
Očekávané výstupy

žák:

- popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené
odborné terminologie
- vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
- porovná vnitřní a vnšjší stavbu těla tasemnice a škrkavky
- rozlišuje vnitřní a vnější parazity
- podle char. znaků rozlišuje plže, mlže, hlavonožce
- rozlišuje vodní a suchozemské druhy
- posoudí jejich význam a postavení v přírodě
- popíše tělo žížaly a vysvětlí funkce jednotlivých orgánů
- vysvětlí význam žížaly v přírodě
- popíše vnitřní a vnější stavbu těla členovců
- dokáže popsat tělo včely medonosné jako modelový příklad
hmyzu
- rozlišuje proměnu dokonalou a nedokonalou
- zhodnotí pozitivní a negativní význam hosp. druhů hmyzu

rozpozná,porovná a objasní funkci základních orgánů (
orgánových soustav) rostlin a živočichů

•

- popíše buňku a vysvětlí funkci organel
- vysvětlí rozdíl mezi rostl. a živ. buňkou
- pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý mikroskopický
preparát
- vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, jednobuněčným,
mnohobuněčným organismem, uvede příklady

popíše základní rozdíly mez buňkou rostlin, živočichů a bakterií a
objasní funkci základních organel

•

- popíše stavbu těla bakterie a uvede jejich význam
- vysvětlí kaldné a záporné působení těchto organismů v přírodě a
životě člověka ( patogeny, ale i např. bakterie, které
  mají význam v potravinářském průmyslu - výroba piva, ví,
zakysaných výrobků,.. )
- zároveň si uvědomuje i to, že s některými bakteriemi žijeme v
symbióze - TS, jiné působí jako reducenti - hnití, rozklad
  odumřelých těl

uvede na příkladech z běžného života význam virů, bakterií v
přírodě i pro člověka

•

- zařadí vybrané zástupce ( delfín, šimpanz, bažant,..)
- rozlišuje jednotlivé třídy členovců podle char. znaků
- uvede nejznámější zástupce jednotlivých tříd
- rozpozná vybrané zástupce

třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších
taxonomických jednotek

•

Učivo
Bezobratlí :
- prvoci
- žahavci
- ploštěnci
- hlísti
- měkkýši
- kroužkovci
- členovci - pavoukovci
- korýši
- hmyz
- ostnokožci
- stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - živočišná
buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy jednobuněčné
a mnohobuněčné, rozmnožování

- vývoj, vývin a systém živočichů - významní zástupci jednotlivých
skupin živočichů - prvoci, bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti,
měkkýši, kroužkovci, členovci, rozšíření, význam a ochrana
živočichů - hospodářsky a epidemiologicky významné
druhy,živočišná společenstva

- projevy chování živočichů

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozpozná,porovná a objasní funkci základních orgánů ( orgánových soustav) rostlin a živočichů•
popíše základní rozdíly mez buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel•
uvede na příkladech z běžného života význam virů, bakterií v přírodě i pro člověka•
třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek•
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6. ročník
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5.6.4  Přírodopis
Učební osnovy

6. ročník

2. Biologie rostlin
Očekávané výstupy

žák:

- popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené
odborné terminologie
- vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
- porovná vnitřní a vnšjší stavbu těla tasemnice a škrkavky
- rozlišuje vnitřní a vnější parazity
- podle char. znaků rozlišuje plže, mlže, hlavonožce
- rozlišuje vodní a suchozemské druhy
- posoudí jejich význam a postavení v přírodě
- popíše tělo žížaly a vysvětlí funkce jednotlivých orgánů
- vysvětlí význam žížaly v přírodě
- popíše vnitřní a vnější stavbu těla členovců
- dokáže popsat tělo včely medonosné jako modelový příklad
hmyzu
- rozlišuje proměnu dokonalou a nedokonalou
- zhodnotí pozitivní a negativní význam hosp. druhů hmyzu

rozpozná,porovná a objasní funkci základních orgánů (
orgánových soustav) rostlin a živočichů

•

- popíše buňku a vysvětlí funkci organel
- vysvětlí rozdíl mezi rostl. a živ. buňkou
- pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý mikroskopický
preparát
- vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, jednobuněčným,
mnohobuněčným organismem, uvede příklady

popíše základní rozdíly mez buňkou rostlin, živočichů a bakterií a
objasní funkci základních organel

•

- popíše stavbu těla bakterie a uvede jejich význam
- vysvětlí kaldné a záporné působení těchto organismů v přírodě a
životě člověka ( patogeny, ale i např. bakterie, které
  mají význam v potravinářském průmyslu - výroba piva, ví,
zakysaných výrobků,.. )
- zároveň si uvědomuje i to, že s některými bakteriemi žijeme v
symbióze - TS, jiné působí jako reducenti - hnití, rozklad
  odumřelých těl

uvede na příkladech z běžného života význam virů, bakterií v
přírodě i pro člověka

•

- zařadí vybrané zástupce ( delfín, šimpanz, bažant,..)
- rozlišuje jednotlivé třídy členovců podle char. znaků
- uvede nejznámější zástupce jednotlivých tříd
- rozpozná vybrané zástupce

třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších
taxonomických jednotek

•

- samostatně pracuje s s lupou, mikroskopem
- orientuje se v běžně dostupných přírodopisných encyklopediích a
určí běžné zoologické druhy

aplikuje praktické metody poznávání přírody•

- vysvětlí pojmy : pletivo, tkáň, orgánová soustava, organismus
- na základě předloženého materiálu, svých získaných znalostí a
jiných informací zvládne vyvodit její přizpůsobení životním
podmínkám( voda, poušť, les,..)
- po předložení rostlinného materiálu odvodí uspořádání rostl těla,
popíše jeho části a vysvětlí jejich stavbu

odvodí na základě pozorování uspořádání rost. těla od buňky přes
pletiva až k jednotlivým orgánům

•

- u zvířat dodržuje bezpečnou vzdálenost
- nesahá na zvířata v přírodě, neubližuje jim
- má povědomost o stanici pro zatoulaná zvířata, pro zraněné
živočichy
- zná tel. čísla ( záchranka, policie, hasiči)

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při
poznávání živé a neživé přírody

•

- vysvětlí potřebu specializace funkcí jednotlivých částí rostliny
- uvědomuje si vzájemné propojení a souvztažnost orgánů rostl.
těla a jejich působení jako celku
- posoudí průběh chem. a biol. reakcí v tomto těle
-

porovná vnější a vnitřní stavbu jednotl. orgánů a uvede praktické
příklady  jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku

•

Učivo
Botanika :
- buňka
- nebuněčnost
- jednobuněčnost
- mnohobuněčnost
Projevy života - fotosyntéza
- dýchání, výživa, růst
- rozmnožování, vývin
- dráždivost
Třídění organismů:
- viry
- bakterie
- jednobuněčné organismy - rostliny
- houby
- živočichové
- mnohobuněčné organismy - lišejníky
- houby
- řasy
- výtrusné rostliny
- nahosemenné rostliny, les
- krytosemenné rostliny
- stavba rostlinného těla
- základní čeledi rostlin
Ochrana přírody
- anatomie a morfologie rostlin - stavba a význam jednotlivých částí
těla vyšších rostlin (kořen, stonek, list, květ, semeno, plod)

- fyziologie rostlin - základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu,
rozmnožování

- systém rostlin - poznávání a zařazování daných zástupců běžných
druhů řas, mechorostů, kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny),
nahosemenných a krytosemenných rostlin (jednoděložných
a dvouděložných); jejich vývoj a využití hospodářsky významných
zástupců

- význam rostlin a jejich ochrana
- praktické metody poznávání přírody - pozorování lupou
a mikroskopem (případně dalekohledem), zjednodušené určovací
klíče a atlasy, založení herbáře
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5.6.4  Přírodopis
Učební osnovy

6. ročník

2. Biologie rostlin

- vysvětluje princip fotosyntézy a dýchání
- dokáže porovnat tyto dva procesy a vaysvětlí jejich význam pro
rostlinu a ostaní organismy v přírodě, tady i pro člověka
- vysvětlí jejich význam pro rostlinu samotnou

vysvětlí princip základních rostlinných fyziol. procesů a jejich
využití při pěstování rostlin

•

- rozlišuje základní systematické jednotky a jejich konkrétní
zástupce podle znaků
- rozliší mezi výtrusnými rostlinami mechy, kapradiny, přesličky,
plavuně
- rozlišuje rostliny naho a krytosemenné
- u nahosemenných rozpozná základní druhy jehličnanů
- u krytosemenných rostlin rozlišuje rostliny jedno a dvouděložné
- orientuje se dobře v druzích žijících u nás

rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich
význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů

•

- dle předloženého rostlinného materálu a získaných znalostí a
informací způsobu jejího života a rozšíření , obrázku,..   odvodí její
přizpůsobení prostředí jejího výskytu ( les, voda, hory,...)

odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení
některých rostlin podmínkám prostředí

•

- rozliší základní projevy života
- vysvětlí, jakými podmínkami jsou projevy života ovlivňovány,
které podmínky jsou pro život nezbytné
- orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
- vysvětlí princip vývoje od jednoduchých organismů ke složitým

rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném
přehledu vývoje organismů

•

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

Výtvarná výchova

6. ročník
Výtvarné umění a životní prostředí

Člověk a svět práce

Pěstitelské práce a chovatelství
Práce s technickými materiály

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.6.4  Přírodopis
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
rozpozná,porovná a objasní funkci základních orgánů ( orgánových soustav) rostlin a živočichů•
popíše základní rozdíly mez buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel•
uvede na příkladech z běžného života význam virů, bakterií v přírodě i pro člověka•
třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek•
aplikuje praktické metody poznávání přírody•
odvodí na základě pozorování uspořádání rost. těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům•
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody•
porovná vnější a vnitřní stavbu jednotl. orgánů a uvede praktické příklady  jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku•
vysvětlí princip základních rostlinných fyziol. procesů a jejich využití při pěstování rostlin•
rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů•
odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí•
rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů•
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5.6.4  Přírodopis
Učební osnovy

6. ročník

3. Biologie hub
Očekávané výstupy

žák:

- rozpozná ( i s pomocí atlasu ) naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby podle základních určovacích znaků
  ( tvar a barva klobouku, ..)
- podle přítomnosto lupenů či rourek na spodní straně klobouku
určí základní druhy jedlých, nejedlých a jedovatých hub

rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a
porovná je podle char. znaků

•

- seznámí se s nezbytností jednotlivých složek v potravním řetězci
- posoudí význam hub v přírodě i pro člověka, rozlišuje
parazitismus a symbiózu
- vysvětlí, co jsou houby parazitické, symbiotické a hniložijné a
jaké je jejich místo v potravním řetězci ( potrva jiných   organismů)

vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam a místo v
potravních řetězcích

•

- vysvětlí rozdíl mezi stélkou a tělem vyšších rostlin
- objasní princip fungování dvou rozdílných organisnů v těle
lišejníků
- objasní funkci řas a sinic - prospěšnost pro druhý organismus
- objasní význam a prospěšnost hub pro druhý organismus
- po shrnutí těchto poznatků vysvětlí pojem symbióza a porovná
ho s parazitismem, producentem a konzumentem a   reducentem

objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků•

- samostatně pracuje s s lupou, mikroskopem
- orientuje se v běžně dostupných přírodopisných encyklopediích a
určí běžné zoologické druhy

aplikuje praktické metody poznávání přírody•

- u zvířat dodržuje bezpečnou vzdálenost
- nesahá na zvířata v přírodě, neubližuje jim
- má povědomost o stanici pro zatoulaná zvířata, pro zraněné
živočichy
- zná tel. čísla ( záchranka, policie, hasiči)

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při
poznávání živé a neživé přírody

•

- rozlišuje základní systematické jednotky a jejich konkrétní
zástupce podle znaků
- rozliší mezi výtrusnými rostlinami mechy, kapradiny, přesličky,
plavuně
- rozlišuje rostliny naho a krytosemenné
- u nahosemenných rozpozná základní druhy jehličnanů
- u krytosemenných rostlin rozlišuje rostliny jedno a dvouděložné
- orientuje se dobře v druzích žijících u nás

rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich
význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů

•

- dle předloženého rostlinného materálu a získaných znalostí a
informací způsobu jejího života a rozšíření , obrázku,..   odvodí její
přizpůsobení prostředí jejího výskytu ( les, voda, hory,...)

odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení
některých rostlin podmínkám prostředí

•

Učivo
Houby bez plodnic - základní charakteristika
- kladný a záporný vliv na člověka a další organismy
Houby s plodnicemi - stavba, výskyt, význam,zásady sběru,
konzumace a 1.pomoc při otrvě houbami
- základní rozlišovací znaky u běžně sbíraných hub
Lišejníky - stavba, symbióza, výskyt, význam
- nejznámšjší zástupci

-

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
 postavení Země ve  vesmíru

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

6. ročník
Pěstitelské práce a chovatelství

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

 267
Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

SMILE verze 3.0.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.4  Přírodopis
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle char. znaků•
vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam a místo v potravních řetězcích•
objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků•
aplikuje praktické metody poznávání přírody•
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody•
rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů•
odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

- aktivita 6.tříd - žáci řeší úkol, který je zadán týmem pracovníků ZOO - po

přednášce na dané téma v areálu ZOO - vyhodnocení, odměnění správných

řešitelů Rozvíjené KK : 1/ KK k učení - samostatně pozoruje a experimentuje,

získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro

využití v budoucnosti 2/ KK k řešení problémů - samostatně i v týmu řeší

problémy, volí vhodné způsoby řešení 3/ KK komunikativní - formuluje a

vyjadřuje své myšlenky a názory 4/ KK pracovní - používá bezpečně a účinně

materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnost

VMezioborové přesahy a vazby: výtvarná výchova Organizace a řízení učební

činnosti: individuální Organizace prostorová : areál ZOO Dvůr Králové

Organizace časová : 3 hodiny Vyučovací metoda : aktivizující Nutné pomůcky :

dle zadání

Exkurze v ZOO Dvůr

Králové

•

- určování přírodnin v terénu - žáci řeší ve skupinách zadané úkoly ve vytyčené

oblasti terénu v okolí školy - nivní louky, les,.. - poznávají dřeviny, kvetoucí

byliny - s pomocí atlasu, klíče,.. - sběr a určování suchých plodů Rozvíjené KK :

1/ KK k učení - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky

porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

2/ KK k řešení problémů - samostatně i v týmu řeší problémy, volí vhodné

způsoby řešení 3/ KK komunikativní - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a

názory 4/ KK pracovní - používá bezpečně a účinně materály, nástroje a

vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti

Vycházky•

Soutěže
- pro žáky ve dvou věkových kategoriích ( 6.,7.roč. a 8.,9.roč. ) - termín - školní

kolo - květen - poznávají živé a neživé přírodniny - 50 položek Rozvíjené KK :

1/ KK k učení - samostatně experimentuje a pozoruje, získané výsledky

porovnává, vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 2/ KK k řešení problémů -

samostatně i v týmu řeší řeší problémy a zadané úkoly, volí vhodné způsoby

řešení Mezioborové přesahy a vazby: výtvarná výchova Organizace a řízení

učební činnosti: individuální Organizace prostorová : třída Organizace časová :

45 min. Vyučovací metoda : aktivizující

Poznávání přírodnin -

soutěž

•

3 části - test, poznávání přírodnin,LP ( kat. C,D ) - vždy 2 nejlepší z každé

kategorie postupují do okresního kola Mezioborové přesahy a vazby: výtvarná

výchova, fyzika, chemie Organizace a řízení učební činnosti: individuální

Organizace prostorová : třída Organizace časová : po 45 min. každá část

Vyučovací metoda : aktivizující Nutné pomůcky : dle zadání

Biologická olympiáda•
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5.6.4  Přírodopis
Učební osnovy

7. ročník

7. ročník
1+1 týdně, P

1. Biologie živočichů - obratlovci
Očekávané výstupy

žák:

- za použití osvojené terminologie porovná vnější a vnitřní stavbu
živočichů
- uvědomuje si různorodost okolních organismů a postupný vývoj
od jednoduchých ke složitějším organismům
- vysvětlí funkci jednotlivých orgánových soustav ( TS, DS, NS,
CS, VS )
- vysvětlí funkci jednotlivých orgánů u obratlovců ( srdce, plíce,
žaludek, ledviny )

porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

•

- podle základních určovacích znaků ( tvar a veliákost těla, tělesný
pokryv,..) porovná a zařadí základní druhy obratlovců
  a zařadí je do základních taxonomických jednotek ( kmen, třída,
řád,..)

rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané
živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin

•

- zařadí vybrané zástupce ( hlemýžď, škeble, sépie,..)
- rozlišuje jednotlivé třídy členovců podle char. znaků
- uvede nejznámější zástupce jednotlivých tříd
- rozpozná vybrané zástupce
- rozliší význam ostnokožců z vývojového hlediska

třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších
taxonomických jednotek

•

- na základě pozorování ( i ve srovnání s chováním a životními
projevy domácích mazlíčků a hospodářských zvířat - psi,    kočky,
morčata, králíci,..)odvodí způsob jejich života,jejich typické životní
prostředí a jejich přizpůsobení k tomuto   prostředí
- zároveň odvodí jejich projevy chování

odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů
v přírodě, na příkladech objasní jejic způsob života a přizpůsobení
danému prostředí

•

- na základě získaných vědomostí a zkušeností zhodnotí význam
živočichů v přírodě ( konzument, producent, reducent)
- vysvětlí hospodářský význam pro člověka a možnost využití
volně žijících druhů
- ve stykun se zvířaty uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se zvířaty doma i ve volné přírodě ( dodržování   bezpečné
vzdálenosti, dodržování hygieny,..)

zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje
zásady bezpečného chování ve styku se živočichy

•

- porovná a objasní funkci jednotlivých dýchacích, nervových,
trávicích,cévních soustav různých skupin živočichů
- s pomocí obrazů, ...srovná vývojové znaky
- používá odbornou terminologii, kterou so osvojil

rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (
orgánových soustav) rostlin a živočichů

•

Učivo
STRUNATCI : podkmen obratlovci
třídy:
kruhoústí
paryby
ryby
obojživelníci
plazi
ptáci
savci
- stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - živočišná
buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy jednobuněčné
a mnohobuněčné, rozmnožování

- vývoj, vývin a systém živočichů - významní zástupci jednotlivých
skupin živočichů - strunatci (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci,
savci)

- rozšíření, význam a ochrana živočichů - hospodářsky
a epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané domácí
živočichy, chov domestikovaných živočichů, živočišná společenstva

- projevy chování živočichů

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
zeměpis světadílů

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

6. ročník
Pěstitelské práce a chovatelství

Výtvarná výchova

7. ročník
Užité práce dekorativní a prostorové
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5.6.4  Přírodopis
Učební osnovy

7. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů•
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin•
třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek•
odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejic způsob života a přizpůsobení danému
prostředí

•

zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy•
rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů ( orgánových soustav) rostlin a živočichů•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

- určování přírodnin v terénuVycházky•

Soutěže
- soutěž v poznávání přírodnin dle věkových kategoriíí ( 6.-7.roč., 8.-9.roč. ) - 30

rostlin ( živých ), 30 živočichů ( vycpaniny, kapalinové prrep., obrázky, prep.

hmyz,... ) - vítězové postupují do okr. kola

Poznávání přírodnin•

3 části - test, poznávání přírodnin,LP ( kat. C,D ) - vždy 2 nejlepší z každé

kategorie postupují do okresního kola Mezioborové přesahy a vazby: výtvarná

výchova, fyzika, chemie Organizace a řízení učební činnosti: individuální

Organizace prostorová : třída Organizace časová : po 45 min. každá část

Vyučovací metoda : aktivizující Nutné pomůcky : dle zadání

Biologická olympiáda•

8. ročník
2 týdně, P
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5.6.4  Přírodopis
Učební osnovy

8. ročník

1. Biologie člověka
Očekávané výstupy

žák:

- na modelu nebo na svém těle určí umístění jednotlivých orgánů
- orgány přiřadí k orgánovým soustavám
- vysvětlí vzájemnou spolupráci orgánů

určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových
soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy

•

- na záklaně získaných vědomostí, dovedností a informací se žák
orientuje v základních vývojových stupních ve vývoji člověka
- k jednotlivým vývojovým stupním přiřazuje různé dovednosti
nebo odlišnosti

orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka•

- na základě znalostí stavby pohlavních orgánů objasní vznik
nového jedince,popíše jeho prenatální vývoj
- vysvětlí vývojové změny v průběhu života

objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří•

-  rozlišuje příčiny a příznaky nejběžnějších nemocí a úrazů
- uplatňuje zásady jejich prevence nebo léčby

rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje
zásady jejich prevence a léčby

•

- za použití běžného vybavení lékárničky ( např. v autě ) dokáže
poskytnout 1. pomoc
- zná základní vybavení lékárničky
- v případě potřeby použije základní principy resuscitace, ví, kdy je
má použít

aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném
poškození těla

•

- uvede příklady dědičnosti u barvy květů, očí
- jednoduše vysvětlí princip dědičnosti krevních skupin
- vysvětlí vliv prostředí na utváření nebo mizení znaků char. znaků

uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu
prostředí na utváření organismů

•

- vysvětlí na příkladech organismů podstatu a rozdíly pohlavního a
nepohlavního rozmnožování
- vysvětlí význam pohlavního roznmožování z hlediska dědičnosti -
na diverzitu v přírodě
-

vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho
význam z hlediska dědičnosti

•

- vždy dodržuje zásady dodržování bezpečnosti při práci v
pracovně i mimo ni
- svým chováním neohrožuje zdraví své, ani svých spolužáků

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování•

Učivo
Vývoj člověka
Bezpečnost práce - třída, LP, vycházky...
Praktické metody poznávání přírody
Buňky, tkáně, orgány
Soustava opěrná a svalová
Energie
Trávicí soustava
Dýchací soustava
Tělní tekutiny
Oběhová soustava
Vylučovací soustava
Kožní soustava
Nervová soustava
Smyslové orgány
Žlázy s vnitřní sekrecí
Rozmnožování
Pohlavní soustava
Vývoj jedince
Člověk a zdraví
Genetika
- fylogeneze a ontogeneze člověka - rozmnožování člověka

- anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých částí lidského
těla, orgány, orgánové soustavy (opěrná, pohybová, oběhová,
dýchací, trávicí, vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší nervová
činnost, hygiena duševní činnosti

- nemoci, úrazy a prevence - příčiny, příznaky, praktické zásady
a postupy při léčení běžných nemocí; závažná poranění a život
ohrožující stavy

- životní styl - pozitivní a negativní dopad na zdraví člověka
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5.6.4  Přírodopis
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství

8. ročník
Člověk jako jedinec
Člověk ve společnosti

Chemie

Anorganické sloučeniny
Výchova ke zdraví

Rodinná výchova

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

7. ročník
Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti

Výchova ke zdraví

8. ročník
Rodinná výchova

Výtvarná výchova

Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti

Tělesná výchova

6. ročník
Činnosti ovlivňující zdraví
Zdravotní tělesná výchova

7. ročník
Činnosti ovlivňující uroveň
pobybových dovedností
Zdravotní tělesná výchova

8. ročník
Činnosti ovlivňující uroveˇn
pobybových dovedností
Zdravotní tělesná výchova

9. ročník
Činnosti ovlivňující uroveˇn
pobybových dovedností
Zdravotní tělesná výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy•
orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka•
objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří•
rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby•
aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla•
uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů•
vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti•
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování•

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

- soutěž v poznávání přírodnin dle věkových kategoriíí ( 6.-7.roč., 8.-9.roč. ) - 30

rostlin ( živých ), 30 živočichů ( vycpaniny, kapalinové prrep., obrázky, prep.

hmyz,... ) - vítězové postupují do okr. kola - termín - školní kolo - květen

Rozvíjené KK : 1/ KK k učení - samostatně experimentuje a pozoruje, získané

výsledky porovnává, vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 2/ KK k řešení

problémů - samostatně i v týmu řeší řeší problémy a zadané úkoly, volí vhodné

způsoby řešení Mezioborové přesahy a vazby: výtvarná výchova Organizace a

řízení učební činnosti: individuální Organizace prostorová : třída Organizace

časová : 45 min. Vyučovací metoda : aktivizující

Poznávání přírodnin•

3 části - test, poznávání přírodnin,LP ( kat. C,D ) - vždy 2 nejlepší z každéBiologická olympiáda•
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5.6.4  Přírodopis
Učební osnovy

8. ročník

kategorie postupují do okresního kola Mezioborové přesahy a vazby: výtvarná

výchova, fyzika, chemie Organizace a řízení učební činnosti: individuální

Organizace prostorová : třída Organizace časová : po 45 min. každá část

Vyučovací metoda : aktivizující Nutné pomůcky : dle zadání

9. ročník
1 týdně, P

1. Neživá příroda
Očekávané výstupy

žák:

- vysvětlí, jak postupně vznikaly jednotlivé zemské sféry a jaký vliv
měl tento vývoj na podmínky na Zemi

objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života•

- dle základních chem., fyz. vlastností, případně s použitím
srovnávacích materiálů ( atlasy, klíče, sbírky,..)určí vybrané
nerosty a zařadí je do skupin ( halogenidy, prvky, rudy běžných
kovů,..)

rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a
horniny s použitím určovacích pomůcek

•

- při pozorování krajiny rozlišuje , co způsobeno důsledkem
vnitřních a vnějších geol. dějů
- vysvětlí, jaký vliv mají tyto děje na geologické přetváření hornin a
jak je ovlivňován koloběh vody

rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně
geologického oběhu hornin i oběhu vody

•

- vysvětlí význam půdotvorných činitelů na vznik půdy
- porovná, v jakých podmínkách vznikají půdní typy
- vyjmenuje druhy půdních typů
- orientuje se v půdních typech v našem regionu, okolí školy

porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje
hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě

•

- za použití informací z médií a tisku uvede příklady vlivu změn
podnebí, klimatu, počasí na další život na naší planetě
-

uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na
rozvoj a udržení života na Zemi

•

- na základě výskytu živočichů, rostlin,.. určí jednotlivé geol. éry a
období

rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických
znaků

•

- vždy dbá na základní pravidla bezpečnosti práce v terénu i v
pracovně, dodržuje řád učebny, dohodnutá pravidla při pohybu v
terénu

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při
poznávání živé a neživé přírod

•

aplikuje praktické metody poznávání přírody•

Učivo
Země, vznik, stavba
Mineralogie - nerost, hornina, krystal
Třídění nerostů
Petrologie - horniny
Geologické děje - vnitřní
- vnější
Pedologie
Vznik a vývoj života na Zemi
Ěry vývoje Země

- Země - vznik a stavba Země

- nerosty a horniny - vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, praktický
význam a využití zástupců, určování jejich vzorků; principy
krystalografie

- vnější a vnitřní geologické procesy - příčiny a důsledky

- půdy - složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin, její
hospodářský význam pro společnost, nebezpečí a příklady její
devastace, možnosti a příklady rekultivace

- vývoj zemské kůry a organismů na Zemi - geologické změny, vznik
života, výskyt typických organismů a jejich přizpůsobování prostředí

- geologický vývoj a stavba území ČR - český masiv, Karpaty

- podnebí a počasí ve vztahu k životu

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

Výtvarná výchova

9. ročník
Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti
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5.6.4  Přírodopis
Učební osnovy

9. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života•
rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek•
rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody•
porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě•
uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi•
rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků•
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírod•
aplikuje praktické metody poznávání přírody•

2. Základy ekologie
Očekávané výstupy

žák:

- vždy dbá na základní pravidla bezpečnosti práce v terénu i v
pracovně, dodržuje řád učebny, dohodnutá pravidla při pohybu v
terénu

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při
poznávání živé a neživé přírod

•

aplikuje praktické metody poznávání přírody•

- na základě znalostí jednotlivých ekosystémů uvede příklady živ.
prostředí a přiřadí k němu char. organismy
- vysvětlí vztahy mezi organismy a prostředím

uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy
mezi nimi

•

- roztřídí živé a neživé složky prostředí
- odvodí pojem ekosystém, objasní jeho funkci na konkrétním
příkladě
- vysvětlí, jak ovlivňují živé organismy neživé složky ekosystému (
v kladném i záporném - sluneční záření, srážky, skleníkový efekt,..
)
- rozlišuje pojem populece, jedinec, společenstvo, biom

rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace,
společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní
princip existence živých a neživých složek ekosystému

•

- vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v odlišných
ekosystémech, zároveň si uvědomuje, že každý potravní řetězec
navazuje na koloběh látek v přírodě a na tok energií a uvědomuje
si zákon zachování energie v ekosystému
- zhodnotí význam potravních řetězců jako regulaci početnosti
populací jednotlivých druhů

vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých
ekosystémech a zhodnotí jejich význam

•

- uvede konkrétní příklady vlivu člověka na okolní prostředí
- na základě těchto příkladů najde situace, přo kterých dochází k
narušení rovnováhy ekosystémuý, případně k zásadnímu ohrožení
životního prostředí

uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní
prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému

•

Učivo
Ekologie
Člověk a životní prostředí
Způsoby ochrany životního prostředí
Vliv podnebí a počasí na rozvoj života na Zemi

- organismy a prostředí - vzájemné vztahy mezi organismy, mezi
organismy a prostředím; populace, společenstva, přirozené a umělé
ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha v ekosystému

- ochrana přírody a životního prostředí - globální problémy a jejich
řešení, chráněná území

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Chemie

9. ročník
Přírodní látky
Chemie a společnost

přesahy z učebních bloků:
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5.6.4  Přírodopis
Učební osnovy

9. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírod•
aplikuje praktické metody poznávání přírody•
uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi•
rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence
živých a neživých složek ekosystému

•

vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam•
uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému•

3. Obecná biologie, genetika
Očekávané výstupy

žák:
aplikuje praktické metody poznávání přírody•

Učivo

- dědičnost a proměnlivost organismů - podstata dědičnosti a přenos
dědičných informací, gen, křížení
- vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa,
dýchání, růst, rozmnožování, vývin, reakce na podněty; názory na
vznik života
- významní biologové a jejich objevy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Chemie

9. ročník
Přírodní látky

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Zdravotní tělesná výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
aplikuje praktické metody poznávání přírody•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Místní odkryvy - poznávání okolí, horninového složení zdejšího podloží :

Rozvíjené KK - k řešení problémů, k učení, pracovní Mezioborové přesahy a

vazby - fyzika Organizace prostorová - terénv okolí školy - opuky k mlýnu pod

náměstím, Pod jatky, Klopotov - břidlice,.. Organizace časová - 2 vyuč. hod.

Nutné pomůcky : atlasy, misky, lupy, tvrdé papíry

Vycházka - místní

odkryvy

•

Soutěže
- soutěž v poznávání přírodnin dle věkových kategoriíí ( 6.-7.roč., 8.-9.roč. ) - 30

rostlin ( živých ), 30 živočichů ( vycpaniny, kapalinové prrep., obrázky, prep.

hmyz,... ) - vítězové postupují do okr. kola - termín - školní kolo - květen

Poznávání přírodnin•
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5.7  Umění a kultura
Učební osnovy

9. ročník

Rozvíjené KK : 1/ KK k učení - samostatně experimentuje a pozoruje, získané

výsledky porovnává, vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 2/ KK k řešení

problémů - samostatně i v týmu řeší řeší problémy a zadané úkoly, volí vhodné

způsoby řešení Mezioborové přesahy a vazby: výtvarná výchova Organizace a

řízení učební činnosti: individuální Organizace prostorová : třída Organizace

časová : 45 min. Vyučovací metoda : aktivizující
- test, poznávání přírodnin, LP Rozvíjené KK : 1/ KK k učení - samostatně

experimentuje a pozoruje, získané výsledky porovnává, vyvozuje závěry pro

využití v budoucnosti 2/ KK k řešení problémů - samostatně i v týmu řeší řeší

problémy a zadané úkoly, volí vhodné způsoby řešení Mezioborové přesahy a

vazby: výtvarná výchova Organizace a řízení učební činnosti: individuální

Organizace prostorová : třída Organizace časová : 45 min. + 45 min. + 45 min.

Vyučovací metoda : aktivizující

Biologická olympiáda•

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 a

jako 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.

V nich 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) a tvorba multimediální.

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových

činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného

prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce,

recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se

propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou

k rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními

dovednostmi - sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými,

hudebně tvořivými a poslechovými.

Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svěj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i

sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu,

své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby

a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.

Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v

souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Obsahem Instrumentálních činností je

hra na hudební nástroje a jejich využití při hudebníreprodukci i produkci. Obsahem Hudebně pohybových

5.7  Umění a kultura
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

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

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

1 1 1 1
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

Charakteristika předmětu
HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika výuky na 1.stupni ZŠ

Hlavními složkami hudební výchovy jsou zpěv a poslech hudby. Zpívaná píseň nejlépe rozvíjí pěvecké i hudební

dovednosti a návyky žáků.Učitel dbá individuálních zvláštností dětského hlasu, vede žáky k čistotě a lehkosti

hlasu.Rozsah a poloha písní jsou přizpůsobeny možnostem dětského hlasu.

Výběr písní má být rozmanitý, má napomáhat hlasovému výcviku.

Nejvhodnější jsou lidové písně,písně umělé i krajové v 1.-3.roč.v jednohlasém, v 4.-5. ročníku i ve dvojhlasém

provedení.

Zpěv rozvíjí hudební sluch, smysl pro intonaci a rytmus.Zařazujeme jednoduché hud. Nástroje, jako doprovod

a jednoduchou improvizaci.

Vnímání hudby rozvíjíme poslechem, při kterém se žáci učí hudbu citovému prožívání a soustředění.žáci se

o hudbě a svých hudebních zážitcích učí hovořit, navzájem se dělí o své pocity a dojmy, porovnávají své

prožitky.

Všechny hudební činnosti se/zpěv, poslech ,instrumentální a pohybové aktivity,/ se prolínají .

Zpěv by se měl stát pro děti přirozenou potřebou pro vyjádření pohody a radosti a to i v jiných předmětech než

Hv.

Hudbu je možno spojovat s poezií,výtvarným dílem nebo vlastním pohybovým projevem žáků i při Tv.Zpestřuje,

motivuje, uvolňuje žáky i při jiných vyuč.předmětech.

Obsah učiva:

1/Vokální činnosti

2/Instrumentální činnosti

3/Hudebně- pohybové činnosti

4/Poslechové činnosti

Časové vymezení předmětu:

-1.-5.ročník -1 hodina týdně, zařazení prvků Hv do ostatních vyučovacích předmětů v rámci výuky.

Organizační vymezení předmětu:

Výuka probíhá ve třídě.Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů ve výuce.

-samostatný projev

-kolektivní práce

-skupinová práce

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2.stupni

Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k :

-  vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit

- chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace

- získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti

- pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností

- rozvoji žákovy celkové hudebnosti

Časové vymezení předmětu:

6. - 9. ročník – 1 hodina týdně

Organizační vymezení předmětu:

Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva

a cílů vzdělávání:
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

skupinové vyučování

samostatná práce

kolektivní práce

krátkodobé projekty

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:

Kompetence k učení

Žáci

podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace

používají obecně užívané hudební termíny

získané znalosti propojují do souvislostí

Učitel

vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací

k používání odborné terminologie

k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi

k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů

stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu

Kompetence k řešení problémů

Žáci

na základě individuální hudební vyspělosti postihují z hudebního proudu znějící

skladby významné sémantické prvky, srovnávají je, slovně charakterizují,

hledají spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané

hudebním dílem

- samostatně a kriticky přemýšlejí

- žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů

při zadání úkolu žáci rozpoznají problém a hledají nejvhodnější způsob řešení

Učitel

vede žáky ke správným způsobům řešení problémů

s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení

Kompetence komunikativní

Žáci

při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých

Učitel

zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat

zajímá se o náměty a názory žáků

Kompetence sociální a personální

Žáci

- efektivně spolupracují, respektují názory jiných

žáci se učí objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, učí se chápat odlišné kvality svých

spolužáků

učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu

práce

Učitel

vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

umožňuje každému žákovi zažít úspěch

Kompetence občanské

Žáci

respektují názor druhých

chrání a oceňují naše kulturní tradice

aktivně se zapojují do kulturního dění

Učitel

vytváří prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

Kompetence pracovní

Žáci

při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená

pravidla

žáci si vytváří pozitivní vztah k hudebním činnostem

Učitel

vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů

Průřezová témata:

EV - vztah člověka k přírodě

EGS - jsme Evropané

- Evropa a svět nás zajímá

Klíčové kompetence
• Kompetence komunikativní

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reguje na ně a

tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou

komunikaci s okolním světem

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

• Kompetence sociální a personální

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě

potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a

samostatný rozvoj, ovládá a řídí svůje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu

sebeuspokojení a sebeúcty

• Kompetence občanské

• respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do

kulturního dění a sportovních aktivit

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Tématické okruhy

1. ročník
1 týdně, P

1. Zvuk,tón,rytmus,melodie
Očekávané výstupy

žák:

Rozliší zvuk a tón

Porovná zvuky a melodie
Zopakuje jednoduchou melodii
Rozpozná tiché a hlasité, pomalé a rychlé
Zvuky.

rozliší zvuk a tón•

Učivo
Zvuk a tón
Poslech: Hodiny
Rytmus a melodie
-vytleskávání ,opakování jednoduché melodie
-rozlišování tichých a hlasitých zvuků
-rozlišování pomalých a rychlých zvuků a melodií

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Předslabikářové období
Slabikářové období
Období přechodu většiny žáků k
plynulému čtení

Matematika

Orientace v prostoru
Výtvarná výchova

3. Experimentování a práce s
výtvarnými prostředky

Tělesná výchova

Kondiční a rytmická gymnastika
Člověk a svět práce

Práce s papírem

přesahy z učebních bloků:

Matematika

1. ročník
Orientace v prostoru

Český jazyk a literatura

Předslabikářové období
Slabikářové období

Výtvarná výchova

3. Experimentování a práce s
výtvarnými prostředky

Tělesná výchova

Kondiční a rytmická gymnastika

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

1. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozliší zvuk a tón•

2. Vytváření pěveckýchdovedností a návyků
Očekávané výstupy

žák:

Užívá správné dýchání při zpěvu
dýchání•

Učivo
Správné držení těla, dechové cvičení
Hlasové cvičení
- pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání,
výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv),
hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Předslabikářové období
Slabikářové období

Tělesná výchova

Kondiční a rytmická gymnastika

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

1. ročník
Kondiční a rytmická gymnastika
Pohybové hry

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
dýchání•

3. Lidové písně
Očekávané výstupy

žák:

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase
Žák zazpívá slova i melodii vánoční koledy

Žák zazpívá slova i melodii lidové písně•

Učivo
-tempo písně
-nácvik a zpěv písně
Čt- lidová říkadla
Vánoce
-koledy-poslech a zpěv koled

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Předslabikářové období
Slabikářové období
Období přechodu většiny žáků k
plynulému čtení

Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Předslabikářové období
Slabikářové období
Období přechodu většiny žáků k
plynulému čtení

Člověk a jeho svět

Prvouka
Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti
4. Výtvarné umění a životní prostředí

Tělesná výchova

Pohybové hry

Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod
SMILE verze 3.0.0 282



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
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
Žák zazpívá slova i melodii lidové písně•

4. Umělé písně
Očekávané výstupy

žák:

Žáci rozliší noty od písmene
noty, písmena•

rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší
hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální

Žák je schopen aktivně vnímat poslech hudby•

Učivo
-písničky z pohádek

Čt-pohádky a dramatizace pohádky
TV-pohybový doprovod písně
Vv- výtvarné ztvárnění pohádky

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Předslabikářové období
Slabikářové období
Období přechodu většiny žáků k
plynulému čtení

Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti
Tělesná výchova

Pohybové hry

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Období přechodu většiny žáků k
plynulému čtení

Člověk a jeho svět

Prvouka
Výtvarná výchova

4. Výtvarné umění a životní prostředí
Tělesná výchova

Pohybové hry

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
noty, písmena•
Žák je schopen aktivně vnímat poslech hudby•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

1. ročník

5.  Intonace
Očekávané výstupy

žák:

Rozpozná vyšší-nižší, silný- slabý, dlouhý-krátký
reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum,
tempo, dynamiku, směr melodie

rozlišuje jednotlivé kvality tóně, rozpozná výrazné tempové a
dynamické změny v proudu znějící hudby

•

Učivo
Sluchem rozlišovat základní vlastnosti tónu
-vysoký-nízký,dlouhý-krátký,silný-slabý
-poznat písně se stejnou melodií

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Předslabikářové období

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
rozlišuje jednotlivé kvality tóně, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

taneční doprovod, tleskání, hra na tělodoprovod písní•

vytleskání rytmurytmizace•

vyťukání jednoduché melodie, opak,. rytmu,orfovy nástroje•

2. ročník
1 týdně, P

1. Dechová a hlasová cvičení
Očekávané výstupy

žák:

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase

žák přesně zazpívá tón, správně dýchá•

Učivo
-automatizace
-přesnost provedení
pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování hlasového
rozsahu
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Jazyková výchova

Tělesná výchova

Kondiční a rytmická gymnastika
Pohybové hry

Literární a dramatická výchova 2.ročník

Dramatizace

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Jazyková výchova

Literární a dramatická výchova 2.ročník

Próza a poezie
Dramatizace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
žák přesně zazpívá tón, správně dýchá•

2. Rytmická cvičení
Očekávané výstupy Učivo

- rytmizace slabik, tempo,
-tleskání a vyťukávání dob

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Jazyková výchova
Literární výchova

Tělesná výchova

Kondiční a rytmická gymnastika
Pohybové hry

Literární a dramatická výchova 2.ročník

Dramatizace

přesahy z učebních bloků:

Matematika

2. ročník
Násobení a dělení přirozenými čísly 1-
5
Jednotky času

Český jazyk a literatura

Jazyková výchova
Tělesná výchova

Kondiční a rytmická gymnastika
Literární a dramatická výchova 2.ročník

Dramatizace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

2. ročník

3. Rozšiřování a upevňování hlasového rozsahu
Očekávané výstupy

žák:

Žák dokáže zpívat podle pokynů
Správně a včas nasadit na začátku písně

Žák sluchem rozliší vyšší a nižší tón

Žák zazpívá píseň v rozsahu oktávy•

Učivo
Rozšiřování a upevňování hlasového rozsahu
-písně do rozsahu oktávy

Zpěv podle pokynů učitele-tempo, jednotný
začátek

Rozlišovat stoupající a klesající melodii
Tónové řady-sluchem
Rozlišit vyšší tón od nižšího
Využít pohybového a grafického znázornění
Ke zpěvu vyšších a nižších tónů

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Jazyková výchova
Komunikační a slohová výchova

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

2. ročník
Prvouka

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Žák zazpívá píseň v rozsahu oktávy•

4. Hudební teorie
Očekávané výstupy

žák:

Žák rozpozná a vyhledá houslový klíč, taktovou čáru,
Noty podle délky
Žák pojmenuje hudební nástroje

Žák rozpozná a vyhledá houslový klíč, taktovou čáru•

Učivo
Hudební teorie: notová osnova, houslový klíč,
taktová čára, noty podle délky
-pouze ve spojení s písní

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

2. ročník

Kritéria hodnocení
Žák rozpozná a vyhledá houslový klíč, taktovou čáru•

5. Poslech
Očekávané výstupy

žák:

žák rozpozná některé hudební nástroje v proudu znějící hudby
 Žák rozpozná některé hudební nástroje v proudu znějící hudby•

Učivo

Poslech: seznámení s hudebními nástroji a 
přednesem lidových písní

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Literární výchova

Literární a dramatická výchova 2.ročník

Próza a poezie
Dramatizace

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
2. Výtvarné osvojování skutečnosti

Literární a dramatická výchova 2.ročník

Próza a poezie
Dramatizace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
 Žák rozpozná některé hudební nástroje v proudu znějící hudby•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

hra na tělorytmizace•

říkadla, písněrytmizace•

Pomůcky
orf. nástroje•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

3. ročník

3. ročník
1 týdně, P

1. Zpěv a intonace
Očekávané výstupy

žák:

Žák zazpívá ve vzestupné a sestupné řadě tóny
na úryvcích písní

Žák zazpívá durový trojzvuk

Žák zazpívá ve vzestupné a sestupné řadě tóny•

Učivo
rozšíření oktávy na C1- d2
zpěv podle pokynů učitele-jednotný začátek
-konec písně,tempo
-síla

Upevňování pěveckých návyků – držení těla
a hlavy, dýchání, tvoření tónů, výslovnost

Zpěv s dynamikou: slabě, silně v rozmezí
p – mf

Upevňování dovedností zpívat tóny ve vzestup-
né a sestupné řadě na úryvcích písní a cvičení

Nácvik durového tónického trojzvuku
- Ovčáci, čtveráci

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Literární výchova

Člověk a jeho svět

Prvouka
Tělesná výchova

Pohybové hry

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Lidové zvyky,tradice a řemesla

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Žák zazpívá ve vzestupné a sestupné řadě tóny•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

3. ročník

2. Pohybové vyjádření melodie
Očekávané výstupy

žák:

Žák reaguje pohybem na hudbu, pohybem vyjadřuje
dynamiku, tempo, směr melodie.

Rozpozná v proudu znějící hudby některé hud. nástroje

Odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instru-
mentální.

Žák reaguje pohybem na hudbu, pohybem vyjadřuje•

Učivo
Nácvik dvoudobé chůze, tanec v průpletu,
přísunový krok
- pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící
hudby – pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních
kroků

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

3. ročník
Kondiční a rytmická gymnastika
Pohybové hry

Literární a dramatická výchova 3.ročník

Dramatizace

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

3. ročník
Kondiční a rytmická gymnastika

Literární a dramatická výchova 3.ročník

Dramatizace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Žák reaguje pohybem na hudbu, pohybem vyjadřuje•

3. Hudební nástroje
Očekávané výstupy

žák:

Doprovodí píseň rytmickými nástroji.
Doprovodí píseň rytmickými nástroji.•

Učivo
Třídění hudebních nástrojů podle vzhledu i tónů
nástroje bicí, strunné a dechové
Využití dětských rytmických nástrojů v dopro-
vodu písní
- rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace - tvorba
předeher, meziher a doher s využitím tónového materiálu písně,
hudební doprovod (akceptace těžké doby v rytmickém doprovodu,
ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď),
jednodílná písňová forma (a - b)

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

3. ročník

Kritéria hodnocení
Doprovodí píseň rytmickými nástroji.•

4. Poslech
Očekávané výstupy

žák:

rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje,
Odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instru•

Učivo
Poslech české hudby pro slavnostní příležitosti
(Smetana, Dvořák)
Poslech taneční hudby, poslech státní hymny.
- hudební formy – malá písňová forma, velká písňová forma, rondo,
variace

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Literární výchova

Literární a dramatická výchova 3.ročník

Dramatizace

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Literární výchova

Literární a dramatická výchova 3.ročník

Dramatizace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instru•

5. Hudební nauka
Očekávané výstupy

žák:

Napíše houslový klíč, rozpozná délky not a pomlky.
Napíše houslový klíč•

Učivo
HN: houslový klíč, not. osnova , délky not
pomlky
hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným
sémantickým nábojem – rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast
a gradace, pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná),
zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny
v hudebním proudu

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

3. ročník

Kritéria hodnocení
Napíše houslový klíč•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

tleskání, hra na tělo, doprovod na jednoduché orf. nástrojerytmizace•

orf. nástroje, hra na tělo, vlastní hud. nástroje dle možnosti dětídoprovod písně•

Pomůcky
orf. nástroje•

4. ročník
1 týdně, P

1. Vokální činnosti:
Očekávané výstupy

žák:

Žák:zpívá intonačně čistě a rytmicky dle svých
dispozic v jednohlase, pokud je v jeho možnostech
i ve dvojhlase

Zpívá intonačně čistě a rytmicky•

Učivo
Zpíváme v rozsahu C1-D2 s dynamickým rozlišením
P-f-mf
Rozlišujeme tempo písně,nálady,mírně rychle,
vesele
Hlasová a dechová cvičení

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

4. ročník
Kondiční a rytmická gymnastika

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Zpívá intonačně čistě a rytmicky•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

4. ročník

2. Výrazové prostředky
Očekávané výstupy

žák:

Rozpozná v proudu hudby některé z užitých
výrazových prostředků

Zvládne taktovat v rytmu 2/4 a ¾

Zvládne taktovat v rytmu 2/4 a ¾•

Učivo
Seznámení s některými hud výrazovými
prostředky- rytmus,melodie vzestupná, sestupná,
gradace

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

Výtvarná výchova

4. ročník
1. Praktické dovednosti

Tělesná výchova

Kondiční a rytmická gymnastika

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Zvládne taktovat v rytmu 2/4 a ¾•

3. Takt
Očekávané výstupy

žák:

Rozpozná v proudu hudby některé z užitých
výrazových prostředků

Zvládne taktovat v rytmu 2/4 a ¾

Zvládne taktovat v rytmu 2/4 a ¾•

Učivo
Poznávání a rozlišování sborů
/mužský, ženský,dětský, smíšený/
Rozlišování úkolu dirigenta,sbormistra, taktová-
ní v taktech 2/4 a ¾

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

4. ročník
Kondiční a rytmická gymnastika

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

4. ročník
Kondiční a rytmická gymnastika

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

4. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Zvládne taktovat v rytmu 2/4 a ¾•

4. Hudební nástroje
Očekávané výstupy

žák:

doprovodí jednoduše píseň

Využívá na základě svých hud. schopností a doved.
jednoduché, příp.složitější hud. nástroje k doprovodné
hře i k reprodukci jednoduchých motivů a skladeb

Doprovodí jednoduše píseň•

Učivo
Rozliš. hudebních nástrojů/klarinet,klavír,
pozoun, flétna, lesní roh, trubka,housle,viola,
kontrabas, violoncelo,velký a malý buben,
činely

Využití jednoduchých hud. nástrojů-Orf. instrum.
Zobcová flétna

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Doprovodí jednoduše píseň•

5. Hudební nauka
Očekávané výstupy

žák:

Oientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby

Vytváří v rámci svých indiv. dispozic jednoduché rytm.
předehry, mezihry, dohry

Oientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby•

Učivo
Rozliš. Hudebních nástrojů/klarinet,klavír,
Pozoun, flétna, lesní roh, trubka,housle,viola,
Kontrabas, violoncelo,velký a malý buben,
Činely/

Využití jednoduchých hud. Nástrojů-Orf. Instrum.
Zobcová flétna

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

4. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Oientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby•

6. Hudební hry
Očekávané výstupy

žák:

Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
Rozpozná hudební formu•

Učivo
Hudební hry:ozvěna, otázka, odpověď
Příprava vlastních doprovodných rytm. Nástrojů
Pohybový doprovod písní

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova

Tělesná výchova

Pohybové hry

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
Jazyková výchova
Literární výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Rozpozná hudební formu•

7. Poslech
Očekávané výstupy

žák:

poslech tanečních písní, rozliší valčík, polku
Poslouchá ukolébavky,taneční písně•

Učivo
Poslech:taneční skladby
Pochodová hudba, ukolébavky
- hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas
a hudební nástroj

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
Literární výchova

Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova

Výtvarná výchova

1. Praktické dovednosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

4. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Poslouchá ukolébavky,taneční písně•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

rytmizace říkadla, tleskání ,rytmizace•

hra na tělodoprovod písně•

Pomůcky
doprovod, rytmizaceorf. nástroje•

5. ročník
1 týdně, P

1. Upevňování osvojených pěveckých dovedností
Očekávané výstupy

žák:

 Podle svých dispozic intonačně
čistě,rytmicky přesně v jednohlase

Žák zpívá dle svých dispozic ve dvojhlase

Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností
(zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii
či píseň zapsanou pomocí not.

Žák zazpívá•

Učivo
Pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování hlasového
rozsahu
/dýchání, výslovnost,nasazení a tvorba tónů,roz-
Šíření hlasového rozsahu H-D1/

Dvojhlas v lidové písni
- dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod.
intonace, vokální improvizace - diatonické postupy v durových
a mollových tóninách (V., III. a I. stupeň, volné nástupy VIII.
a spodního V. stupně apod.), hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď
apod.)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

5. ročník
Pohybové hry

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

5. ročník
Komunikační a slohová výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Žák zazpívá•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

5. ročník

2. Taktování, pohybový doprovod znějící hudby – dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční
Očekávané výstupy

žák:

vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry,
mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace

Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím taneč-
Ních kroků,na základě individuálních
Schopností a dovedností vytváří pohybové
Improvizace

Vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché
předehry, mezihry a dohry

•

Učivo
čtení rytmického schematu písně, orientace
V notovém záznamu
Vztahy mezi tóny-souzvuk, akord
- grafický záznam vokální hudby - čtení a zápis rytmického schématu
písně, orientace v notovém (grafickém) záznamu jednoduché
melodie, její reprodukce
- záznam instrumentální melodie – čtení a zápis rytmického
schématu jednoduchého motivku či tématu instrumentální skladby,
využití notačních programů

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

5. ročník
Pohybové hry

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

5. ročník
Kondiční a rytmická gymnastika

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry•

3. Pohybové vyjádření hudby-improvizace, pantomima
Očekávané výstupy

žák:

Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě
individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové
improvizace

Ztvárňuje hudbu pohybem•

Učivo
Taneční kroky-polka, valčík
pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící
hudby – pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních
kroků

- orientace v prostoru – utváření pohybové paměti, reprodukce
pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

5. ročník
Kondiční a rytmická gymnastika
Pohybové hry

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

5. ročník
Komunikační a slohová výchova

Tělesná výchova

Kondiční a rytmická gymnastika

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod
SMILE verze 3.0.0 296



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

5. ročník

Kritéria hodnocení
Ztvárňuje hudbu pohybem•

4. Hudební doprovod různými nástroji
Očekávané výstupy

žák:

Využívá na základě svých hudebních schop-
ností a dovedností jednoduché,případně
slořitější hudební nástroje k doprovodné hře
i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb
a písní

Využívá hudební a doprovodné nástroje•

Učivo
hra na hudební nástroje - reprodukce motivu, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orfeova
instrumentáře, zobcových fléten, keyboardu apod.
tvorba předeher, meziher a doher s využitím tónového materiálu
písně, hudební doprovod (akceptace těžké doby v rytmickém
doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka -
odpověď), jednodílná písňová forma (a - b)

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Využívá hudební a doprovodné nástroje•

5. Seznámení s hudbou vokální a instrumentální
Očekávané výstupy

žák:

Rozpozná v proudu znějící hudby některé
z užitých hudebních výrazových hudebních
prosředků,rozpozná změnu v tempu a rytmu

Zazpívá státní hymnu
Pozná v proudu hudby hud. nástroje

Rozpozná v proudu znějící hudby•

Učivo
- hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas
a hudební nástroj

- hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, ukolébavka
apod.
- kvality tónů – délka, síla, barva, výška

- vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
Rozlišení změn pplkového rytmu v rytmus val-
číkový
Poslech vážné hudby
Poslech skladeb hudebních skladatelů:
F.Škroupa,J.J.Ryby,V.Nováka,J.S.Bacha
Poslech hudby jazzové, písniček Karla Hašlera
A rock-and-rollu

Poslech a nácvik naší hymny
Symfonický orchestr:složení, dirigent,hud.
Nástroje podle zvuku z poslechu
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

5. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

5. ročník
Literární výchova

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

5. ročník
Literární výchova

Člověk a svět práce

Lidové zvyky,tradice , řemesla

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Rozpozná v proudu znějící hudby•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

rytmizace písně, vytváření melodie na základšě texturytmizace•

doprovod na orf. nástrojedoprovod písně•

Pomůcky
orfovy nástroje, hudební nástroje, na které děti samy hrajínull•

6. ročník
1 týdně, P
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

6. ročník

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

žák:

- orientuje se v jednoduchém notovém zápise
- osvojí si základní hudební pojmy a výrazy
- účastní se aktivně pěveckých, instrumentálních, pohybových a
poslechových činností

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

•

- zpívá podle svých individuálních hudebních schopností
  intonačně čistě a rytmicky přesně
- upevňuje si pěvecké dovednosti
- rozšiřuje hlasový rozsah
- zpívá dvojhlasně v kánonech
- reprodukuje tóny a melodické motivy
- dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
- sluchem rozpozná vyšší a nižší tóny, durové a mollo-
  vé akordy a melodie
- reprodukuje stupnici C dur, kvintakord
- rozvíjí poslechové dovednosti
- dodržuje hlasovou hygienu

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže
ocenit kvalitní vokální projev druhého

•

- reprodukuje na základě svých individuálních
  hudebních schopností motivy, témata, předehry,
  dodhry
- reprodukuje , volí a sám vytváří jednoduché doprovody
- provádí jednoduché improvizace
- orientuje se v základním notovém zápisu

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních
schopností a dovedností různé motivy, témata i částí skladeb,
vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace

•

Učivo
- pěvecký a mluvní projev - rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová
hygiena, hlasová nedostatečnost a některé způsoby její nápravy,
mutace, vícehlasý a jednohlasý zpěv, deklamace, techniky vokálního
projevu (scat, falzet apod.), jejich individuální využití při zpěvu i při
společných vokálně instrumentálních aktivitách
- hlasová cvičení
- diatonické postupy v dur i moll
- melodická ozvěna, otázka – odpověď, reprodukce tónů
- nácvik písní lidových a umělých
- kánon
- orientace v notovém záznamu melodie
- reflexe vokálního projevu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Cizí jazyk - angličtina

6. ročník
jednoduchá sdělení

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách•
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého

•

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i částí skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

6. ročník

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

žák:

- orientuje se v jednoduchém notovém zápise
- osvojí si základní hudební pojmy a výrazy
- účastní se aktivně pěveckých, instrumentálních, pohybových a
poslechových činností

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

•

- reprodukuje na základě svých individuálních
  hudebních schopností motivy, témata, předehry,
  dodhry
- reprodukuje , volí a sám vytváří jednoduché doprovody
- provádí jednoduché improvizace
- orientuje se v základním notovém zápisu

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních
schopností a dovedností různé motivy, témata i částí skladeb,
vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace

•

- reprodukuje vhodné doprovody k písním
- dle svých schopností reprodukuje témata  a hlavní motivy
poslouchaných skladeb

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně
a skladby různých stylů a žánrů

•

Učivo
- rytmické ozvěny, dialog, hádanky
- hra z jednoduché partitury
- doprovody k naučeným písním
- hra jednoduchých témat a motivů poslouchaných skladeb

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
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách•
reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i částí skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

•

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

6. ročník

3. Hudební pohybové činnosti
Očekávané výstupy

žák:

- orientuje se v jednoduchém notovém zápise
- osvojí si základní hudební pojmy a výrazy
- účastní se aktivně pěveckých, instrumentálních, pohybových a
poslechových činností

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

•

- vyjádří pohybem znějící hudbu
- reaguje pohybem na změny v proudu znějící hudby
  (tempové, dynamické)
- reprodukuje pohyby prováděné při tanci a pohybových
  hrách

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

•

Učivo
- taktování
- taneční kroky – polka, valčík
- pantomima
- dramatizace písní
- hra na tělo
- hra na operu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

6. ročník
Činnosti ovlivňující uroveň
pobybových dovedností

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

6. ročník
Užité práce dekorativní a prostorové

Tělesná výchova

Činnosti ovlivňující uroveň
pobybových dovedností

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách•
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

•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

6. ročník

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

žák:

- vyjmenuje a charakterizuje hudebně výrazové
  prostředky
- vnímá tyto HVP v proudu znějící hudby
- vnímá sémantické prvky užité ve skladbě
   (zvukomalba, pohyb melodie) na základě tzv.
   programní hudby
- vypráví o hudebních skladatelích a jejich dílech
- rozpozná ukázky skladeb
- charakterizuje pojem opera, opereta, muzikál
- převypráví děj oper
- slovně interpretuje hudbu

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

•

- uplatňuje souvislosti mezi hudbou a výtvarným uměním
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění•

Učivo
- tance polka, valčík
- programní hudba
- symfonická báseň
- jevištní hudební formy: opera, opereta, muzikál
- B. Smetana, A. Dvořák
- G. Verdi, A. Vivaldi, M. P. Musorgskij
- hudebně výrazové prostředky

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

6. ročník
Výtvarné vyjádření a zobrazení
skutečnosti

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Literární výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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

•

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Žáci dle svých schopností dramatizují vybrané části oper B. Smetany Prodaná

nevěsta a A. Dvořáka Rusalka Pomůcky: kostýmy, ukázky hudba na CD,

rekvizity, masky Organizace časová: 2 hodiny Mezioborové přesahy: ČJ, VV

Hra na operu•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

7. ročník

7. ročník
1 týdně, P

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

žák:

- orientuje se v jednoduchém notovém zápise
- osvojí si základní hudební pojmy a výrazy
- účastní se aktivně pěveckých, instrumentálních, pohybových a
poslechových činností

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

•

- zpívá podle svých individuálních hudebníchschopnstí intonačně
čistě a rytmicky přesně
- rozšiřuje hlasový rozsah
- dodržuje hlasovou hygienu
- dokáže ocenit vokální projev druhého

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže
ocenit kvalitní vokální projev druhého

•

- reprodukuje na základě svých individuálních hudebních
schopností a dovedností motivy, témata
- vytváří a volí jednoduché doprovody
- provádí jednoduché improvizace
- orientuje se v zápise písní a skladeb, na základě svých
schopností realizuje

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních
schopností a dovedností různé motivy, témata i částí skladeb,
vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace

•

- reprodukuje vhodné doprovody k písním
- dle svých schopností reprodukuje témata  a hlavní motivy
poslouchaných skladeb

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně
a skladby různých stylů a žánrů

•

Učivo
- rozšiřování hlasového rozsahu
- hlasová hygiena
- vícehlasý zpěv
- deklamace
- nácvik lidových a umělých písní
- Intonace
- diatonické postupy v durových a mollo-
Vých tóninách
- orientace v notovém záznamu melodie
- reprodukce tónů, melodií
- melodická ozvěna, dialog
- převádění z nezpěvné polohy do zpěvné

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

Český jazyk a literatura

7. ročník
Jazyková výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

7. ročník

Kritéria hodnocení
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách•
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého

•

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i částí skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

•

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů•

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

žák:

- orientuje se v jednoduchém notovém zápise
- osvojí si základní hudební pojmy a výrazy
- účastní se aktivně pěveckých, instrumentálních, pohybových a
poslechových činností

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

•

- reprodukuje na základě svých individuálních hudebních
schopností a dovedností motivy, témata
- vytváří a volí jednoduché doprovody
- provádí jednoduché improvizace
- orientuje se v zápise písní a skladeb, na základě svých
schopností realizuje

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních
schopností a dovedností různé motivy, témata i částí skladeb,
vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace

•

- reprodukuje vhodné doprovody k písním
- dle svých schopností reprodukuje témata  a hlavní motivy
poslouchaných skladeb

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně
a skladby různých stylů a žánrů

•

Učivo
- nástrojová reprodukce melodií
- hra a tvorba doprovodů s využitím Orffových nástrojů
- nástrojová improvizace

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
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách•
reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i částí skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

•

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

7. ročník

3. Hudební pohybové činnosti
Očekávané výstupy

žák:

- orientuje se v jednoduchém notovém zápise
- osvojí si základní hudební pojmy a výrazy
- účastní se aktivně pěveckých, instrumentálních, pohybových a
poslechových činností

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

•

- pohybem reaguje na znějící hudbu s využitím jednoduchých gest
a tanečních kroků
- rozpozná některé z tanců různých stylových obodobí
- zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané
hudbě

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

•

Učivo
- pohybový doprovod znějící hudby
- taktování
- taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění
- pohybové hry
- hra na tělo

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
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách•
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

•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

7. ročník

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

žák:

- orientuje se v jednoduchém notovém zápise
- osvojí si základní hudební pojmy a výrazy
- účastní se aktivně pěveckých, instrumentálních, pohybových a
poslechových činností

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

•

- orientuje se v proudu znějící hudby
- vnímá užité hudebně výrazové prostředky
- vnímá sémantické prvky
- rozpoznává hudební nástroje
- charakterizuje slovně hudební díla

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 schopnostía získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylovéhoobdobí

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

•

- vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění•

Učivo
- postihování hudebně výrazových prostředků
- hudební nástroje
- hudební styly a žánry: románská hudba
gotika
renesance
- hudební díla a jejich autoři: gregoriánský chorál, truvéři a trubadúři,
Palestrina, Lasso, K. Harant

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Multikulturalita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Vnímání autora mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách•
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

•

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění•

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

Žáci sami zorganizují třídní pěveckou soutěž Úlohy: účinkující, porota,

moderátoři Pomůcky: rekvizity, hudební doprovod, kostýmy, Organizace časová:

příprava + soutěž - 2 hodiny Organizace prostorová: třída Mezioborové přesahy:

ČJ, VV

Pěvecká soutěž School

star

•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

7. ročník

8. ročník
1 týdně, P

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

žák:

- orientuje se v jednoduchém notovém zápise
- osvojí si základní hudební pojmy a výrazy
- účastní se aktivně pěveckých, instrumentálních, pohybových a
poslechových činností

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

•

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky
Přesně
- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky
- dokáže ocenit vokální projev druhého
- rozšiřuje hlasový rozsah
- dodržuje hlasovou hygienu
- reprodukuje tóny, melodie
- převádí melodie z nezpěvné do zpěvné polohy

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže
ocenit kvalitní vokální projev druhého

•

- reprodukuje na základě svých individuálních
Hudebních schopností a dovedností motivy, témata
- vytváří a volí jednoduché doprovody
- provádí jednoduché improvizace
- orientuje se v zápise písní a skladeb
- realizuje tyto písně či skladby na základě individu-
Álních schopností a získaných dovedností

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních
schopností a dovedností různé motivy, témata i částí skladeb,
vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace

•

- reprodukuje vhodné doprovody k písním
- dle svých schopností reprodukuje témata  a hlavní motivy
poslouchaných skladeb

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně
a skladby různých stylů a žánrů

•

Učivo
- hlasová hygiena
- zpěv lidových a umělých písní
- diatonické postupy v dur a moll
- reprodukce tónů, melodií
- melodická ozvěna, otázka – odpověď

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

Český jazyk a literatura

6. ročník
Jazyková výchova

8. ročník
Jazyková výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

8. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách•
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého

•

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i částí skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

•

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů•

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

žák:

- orientuje se v jednoduchém notovém zápise
- osvojí si základní hudební pojmy a výrazy
- účastní se aktivně pěveckých, instrumentálních, pohybových a
poslechových činností

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

•

- reprodukuje na základě svých individuálních
Hudebních schopností a dovedností motivy, témata
- vytváří a volí jednoduché doprovody
- provádí jednoduché improvizace
- orientuje se v zápise písní a skladeb
- realizuje tyto písně či skladby na základě individu-
Álních schopností a získaných dovedností

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních
schopností a dovedností různé motivy, témata i částí skladeb,
vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace

•

- reprodukuje vhodné doprovody k písním
- dle svých schopností reprodukuje témata  a hlavní motivy
poslouchaných skladeb

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně
a skladby různých stylů a žánrů

•

Učivo
- nástrojová reprodukce
- hra a tvorba doprovodů s využitím Orffových nástrojů, kláves,
akustic. nástrojů
- nástrojová improvizace
- tvorba doprovodů

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
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách•
reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i částí skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

•

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

8. ročník

3. Hudební pohybové činnosti
Očekávané výstupy

žák:

- orientuje se v jednoduchém notovém zápise
- osvojí si základní hudební pojmy a výrazy
- účastní se aktivně pěveckých, instrumentálních, pohybových a
poslechových činností

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

•

- reprodukuje vhodné doprovody k písním
- dle svých schopností reprodukuje témata  a hlavní motivy
poslouchaných skladeb

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně
a skladby různých stylů a žánrů

•

- rozpozná některé tance různých stylových období
- volí vhodný typ hudebně pohybových prvků k posllouchané
hudbě na základě individuálních hudebních schopností

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

•

Učivo
- pohybový doprovod znějícící hudby
- taktování
- taneční kroky – menuet
- hra na tělo
- pohybové hry

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Činnosti ovlivňující uroveˇn
pobybových dovedností

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách•
realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů•
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

•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

8. ročník

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

žák:

- orientuje se v jednoduchém notovém zápise
- osvojí si základní hudební pojmy a výrazy
- účastní se aktivně pěveckých, instrumentálních, pohybových a
poslechových činností

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

•

- orientuje se v proudu znějící hudby
- vnímá užité hudebně výrazové prostředky
- slovně interpretuje znějící hudbu
- tvoří vlastní soudy

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 slyšenou hudbu do stylového období

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

•

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění•

Učivo
- analýza hudebních skladeb
- hudební díla a jejich autoři
baroko – A. Vivaldi, G. F. Handel, J. S. Bach, české baroko
klasicismus – J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, český
klasicismus
romantismus – P. I. Čajkovskij

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova

Výtvarná výchova

Výtvarné umění a životní prostředí

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách•
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

•

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění•

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

Žáci vytvoří soutěžní družstva, která budou plnit zadané úkoly z oblasti dějin

hudby Okruhy otázek: život a dílo skladatelů poznávání hudebních ukázek

Organizace časová: 1 hodina Organizace prostorová: třída Pomůcky: rekvizity,

hudební ukázky na CD, obrazový materiál Mezioborové přesahy: dějepis, VV

Vědomostní soutěž o

hudbě

•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
1 týdně, P

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

žák:

- orientuje se v jednoduchém notovém zápise
- osvojí si základní hudební pojmy a výrazy
- účastní se aktivně pěveckých, instrumentálních, pohybových a
poslechových činností

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

•

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmickypřesně
- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky
- dokáže ocenit kvalitní projev druhého
- zpívá v jednohlase i vícehlase

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže
ocenit kvalitní vokální projev druhého

•

- reprodukuje na základě svých individuálních hudebních
schopností motivy
- volí jednoduché doprovody
- provádí jednoduché improvizace
- orientuje se v zápise písní
- realizuje tyto písně na základě svých schopností a dovedností

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních
schopností a dovedností různé motivy, témata i částí skladeb,
vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace

•

- reprodukuje vhodné doprovody k písním
- dle svých schopností reprodukuje témata  a hlavní motivy
poslouchaných skladeb

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně
a skladby různých stylů a žánrů

•

Učivo
- nácvik písní z oblasti moderní populární hudby
- intonace
- orientace v notovém záznamu melodie
- rozvoj hudebního sluchu

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

Český jazyk a literatura

9. ročník
Jazyková výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách•
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého

•

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i částí skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

•

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů•

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

žák:

- orientuje se v jednoduchém notovém zápise
- osvojí si základní hudební pojmy a výrazy
- účastní se aktivně pěveckých, instrumentálních, pohybových a
poslechových činností

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

•

- reprodukuje na základě svých individuálních hudebních
schopností motivy
- volí jednoduché doprovody
- provádí jednoduché improvizace
- orientuje se v zápise písní
- realizuje tyto písně na základě svých schopností a dovedností

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních
schopností a dovedností různé motivy, témata i částí skladeb,
vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace

•

- reprodukuje vhodné doprovody k písním
- dle svých schopností reprodukuje témata  a hlavní motivy
poslouchaných skladeb

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně
a skladby různých stylů a žánrů

•

Učivo
- doprovod na hudební nástroje
- akordické značky

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
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách•
reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i částí skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

•

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

9. ročník

3. Hudební pohybové činnosti
Očekávané výstupy

žák:

- orientuje se v jednoduchém notovém zápise
- osvojí si základní hudební pojmy a výrazy
- účastní se aktivně pěveckých, instrumentálních, pohybových a
poslechových činností

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

•

- seznámí se s některými tanci
- reaguje pohybem na znějící hudbu

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

•

Učivo
- latinskoamerické tance, základní kroky
- hra na tělo

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Činnosti ovlivňující uroveˇn
pobybových dovedností

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách•
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

•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

9. ročník

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

žák:

- orientuje se v jednoduchém notovém zápise
- osvojí si základní hudební pojmy a výrazy
- účastní se aktivně pěveckých, instrumentálních, pohybových a
poslechových činností

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

•

- orientuje se v proudu znějící hudby
- zařadí slyšenou hudbu
-chápe funkci jednotlivých hudebních žánrů a stylů vzhledem k
životu jedince a společnosti
- slovně charakterizuje slyšenou hudbu
- vytváří vlastní soudy

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 slyšenou hudbu do stylového období

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

•

- vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhyumění
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění•

Učivo
- interpretace znějící hudby
- analýza hudebních skladeb
- hudební dílo a její autor z oblasti tzv. vážné hudby 20. století
- hudební styly a žánry moderní populární hudby

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Vnímání autora mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Literární výchova

Výtvarná výchova

Výtvarné umění a životní prostředí
Užité práce dekorativní a prostorové

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách•
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

•

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění•

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

Žáci vytvoří soutěžní družstva Okruhy otázek: tvorba a život zpěváků a skupin

poznávání hudebních ukázek Organizace prostorová: třída Organizace časová: 1

hodina Mezioborové přesahy: dějepis, VV

Moderní populární

hudba

•
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5.7.2  Výtvarná výchova

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

1 1 2 1 2

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

2 2 1 1

Charakteristika předmětu
Výtvarnáná výchova

Charakteristika

Výtvarná výchova jako předmět je součást procesu rozvoje estetických vztahů žáků ke skutečnosti a k umění.

Výuka výtvarné výchova vychází především z citového vztahu žáků k zobrazované skutečnosti. Výtvarné

činnosti rozvíjejí tvořivost, fantazii, estetické cítění, podněcují a uspokojují potřeby žáků vyjadřovat se k různým

tématům, situacím, prožitkům. Pro výtvarnou činnost v tomto období je nepostradatelné příznivé a klidné

prostředí zbavené strachu ze  známky nebo výsměchu druhých.

Děti se snaží výtvarně vyjadřovat své představy výtvarnými prostředky již od útlého věku. Výtvarný projev

předškolního věku je především rázu schematického. Děti svým kresbám rozumí, dospělí většinou nedovedou do

jejich světa vstupovat. Není však vhodné myšlenkový svět dětí narušovat předkreslováním a vedením

k napodobování. Je naopak potřebné dát dítěti svobodu a do jeho kreseb nezasahovat.

V 1. – 3. ročníku převládá spontánnost, bezprostřednost výtvarného projevu dítěte. Dítě kreslí rádo zpaměti,

předlohám se vyhýbá. Jeho představy ho těší a snaží se je ztvárnit. Vhodná motivace, která předchází výtvarné

tvorbě, podněcuje uvolnění dětské fantazie. Děti potom často tvoří s velkým zaujetím a prožívají velkou radost

z toho, co vytvořily. Jejich práce jsou plné volnosti, naivnosti a psychologických záhad.

Úlohou učitele je posilovat sebevědomí žáků, využívat jejich fantazii, rozvíjet ji, podporovat jejich vlastní

výtvarné vyjadřování, podněcovat zájem o výtvarnou práci vhodnou motivací. V tomto období je vhodné, když

mezi metody a formy práce zařazuje učitel co nejvíce různé hravé činnosti a experimentování. Výtvarná výchova

dává žákům možnost se individuálně svou výtvarnou prací projevit, sami mohou různými výtvarnými prostředky

ztvárnit své vidění světa. Je dobře, když svůj výtvarný projev mají žáci možnost obhájit, vysvětlit spolužákům

a vyslechnout jejich názory. Často právě vzájemné hovory žáků o svých výtvorech mohou měnit jejich pohled na

svět nebo určitou věc. Zde má učitel příležitost jemně usměrňovat a postupně působit na vytváření výtvarného

vkusu žáků.

Ve 4. – 5. ročníku je výuka výtvarné výchovy spojována často i s výukou jiných předmětů. Výtvarně lze

vyjadřovat zvolený jednoduchý rytmus melodie. Při kresbě přírodnin je vhodné využít znalostí z přírodovědy, při

tématickém kreslení se dá vhodně využít některé četby z čítanky aj. Kresby se posuzují podle toho, kolik

originálního pozorování a myšlenek v nich žák projevil, jak využil plochu výkresu, jak pracoval s barvou.

V předcházejícím vzdělávacím období i v období předškolním sloužila výtvarná výchova dítěti především

k vyjadřování svých myšlenek. V tomto období se postupně tříbí smyslová vnímavost, uvědomělé pozorování

a výtvarné vidění.

Žáci se naučí citlivěji vnímat tvary, barvy, struktury, vzájemné vztahy částí a celku, a tak se zabezpečuje

nenásilný přechod od prvotních grafických forem k formám členitějším. Žáky je třeba postupně vést k větší

samostatnosti při rozmístění kresby se zřetelem na námět, velikost a tvar plochy, pěstovat u nich smysl pro

prostorovou dispozici.

Žáci jsou v rámci výtvarné výchovy také seznamování s díly předních domácích i evropských umělců. Vhodné

jsou návštěvy výstav takových děl, která jsou žáci schopni pochopit, a  která je mohou mravně a citově obohatit.

Žáky seznamujeme s díly různých oborů umění. Žáci se je učí chápat a rozumět jim.
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Díla žáků vystavujeme a  často obměňujeme.

Výtvarná výchova nevede samoúčelně jen k osvojování výtvarných technik, ale

pomáhá k výchově citlivého člověka, který si všímá okolního světa a jeho projevů a tak ho připravuje na

praktický život.

Žák bude po ukončení 1. stupně schopen výtvarného vyjádření takovým způsobem, který ho uspokojí. Dokáže

při práci uplatňovat představivost i fantazii. Při kresbě bude chápat vzájemné souvislosti zobrazovaných

předmětů, bude postupovat od celku k detailům. Dokáže se orientovat v malířských a kreslířských potřebách

a bude je umět udržovat v pořádku. Výtvarná výchova na 1. stupni je základem k dalšímu rozvíjení estetického

cítění žáků na 2. stupni.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy

rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity

přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a komunikace

užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a komunikačních

technologií

rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy ( týká se společného zaměření na rozvoj

smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična) a Výchovy k myšlení

v evropských a globálních souvislostech ( prohlubuje vztah k evropské a světové kultuře)

Organizační vymezení vyučovacího předmětu:

- výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v učebnách výpočetní techniky, v komunitní učebně,

v knihovně nebo mimo budovu školy ( práce v plenéru).

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové vyučování, samostatná

práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty.

Kompetence k učení

při teoreticky zaměřených hodinách si žáci vytváří takové učební materiály, aby je mohli dále využívat pro své

vlastní učení

žáci při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáží zpětně uvědomit problémy

související s realizací

strategie  učitel zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám

zorganizovat vlastní činnost

 učitel využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost

Kompetence k řešení problémů

žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem

výtvarné techniky, materiálů a pomůcek

při zadání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení

strategie  učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

Kompetence komunikativní

při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých

strategie  učitel klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými

formami ( písemně, pomocí technických prostředků, výtvarnými

prostředky, ..)

 učitel dohlíží na dodržování etiky komunikace ( naslouchání, respektování

originálních, nezdařených názorů, ..)

Kompetence sociální a personální

učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu

práce

strategie  učitel dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech
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pomáhá

 učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch

 učitel v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých

žáků

Kompetence občanské

při propagaci školních akcí žáci vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentují školu

žáci respektují názor druhých

žáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží

strategie  učitel podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů

Kompetence pracovní

při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená

pravidla

žáci si vytváří pozitivní vztah k manuelním činnostem

žáci při práci s výtvarným materiálem dodržují hygienická pravidla

strategie  učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a 

vybavení

 učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů

Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:

EV - vztah člověka k přírodě

- ekosystémy

- lidské aktivity a problémy životního prostředí

EGS - jsme Evropané

- Evropa a svět nás zajímá

OSV - poznávání lidí

- kreativita

- sebepoznání a sebepojetí

- komunikace

- hodnoty, postoje, praktická etika

- rozvoj schopností poznávání

- řešení problémů a rozhodovací dovednosti

- kooperace a kompetice

MDV - práce v realizačním týmu

- fungování a vliv médií ve společnosti

- tvorba mediálního sdělení

MKV - lidské vztahy

- multikulturalita

VDO - principy demokracie

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a svého učení a diskutuje o nich

• Kompetence k řešení problémů

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné

znaky, využívá získané vědomostí a dovednosti k objevování různých variant řešení,

nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

 317
Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

SMILE verze 3.0.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, využívá při řešení problémů

logické, matematické a empirické postupy

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání

problémů

• Kompetence komunikativní

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,

souvisle a kultuvovaně v písemném i ústním projevu

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou

komunikaci s okolním světem

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

• Kompetence sociální a personální

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a

samostatný rozvoj, ovládá a řídí svůje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu

sebeuspokojení a sebeúcty

• Kompetence občanské

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom

svých práv a povinností ve škole i mimo školu

• respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do

kulturního dění a sportovních aktivit

• chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy, respektuje požadavky

na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale

udržitelného rozvoje společnosti

• Kompetence pracovní

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla,

plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví

druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních i společenských hodnot

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším

vzdělávání a profesním zaměření

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

Tématické okruhy

Tvorba mediálního sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

Průřezová témata pokrývaná předmětem

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Tématické okruhy
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Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

Tématické okruhy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Tématické okruhy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy

1. ročník
1 týdně, P

1. 1. Praktické dovednosti
Očekávané výstupy

žák:

a) poznává a osvojuje si vlastnosti výtvarných materiálů
b) osvojuje si základy bezpečnosti při práci

Žák se seznamuje se základními návyky a postupy•

Učivo
hygiena, bezpečnost
materiály

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

1. ročník
Prvouka

přesahy z učebních bloků:

Matematika

1. ročník
Obor přirozených čísel 11-20

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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1. ročník

Kritéria hodnocení
Žák se seznamuje se základními návyky a postupy•

2. 2. Výtvarné osvojování skutečnosti
Očekávané výstupy

žák:

a) rozvíjí  vlastní pozorování  svého okolí
b) zkouší zachytit postavu v pohybu
c) ilustrace podmíněná četbou a vyprávěním

Učí se pozorovat přírodu

Objevuje možnosti hry s linií a barvou

Poznává a zobrazuje tvary a funkce věcí

Vyjadřuje vlastní zážitky•

Učivo
A) Tematické práce - výtvarné zobrazování okolního světa, vlastní
zážitky a představy dětí

B) Výtvarné osvojování přírody - dotváření přírodních výtvorů,
výtvarné poznání přírodních struktur - otisky, frotáž, vytváření reliéfů

C) Výtvarné osvojování věcí - grafické zachování pohybu ve spojení
s fcí předmětu a jeho zobrazením

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Předslabikářové období
Slabikářové období
Období přechodu většiny žáků k
plynulému čtení

Člověk a jeho svět

Prvouka
Hudební výchova

Lidové písně

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

1. ročník
Lidové písně
Umělé písně

Člověk a svět práce

Práce s papírem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vyjadřuje vlastní zážitky•

3. 3. Experimentování a práce s výtvarnými prostředky
Očekávané výstupy

žák:

a) seznamuje se s pojmem -barvy základní, zkouší
    barvy míchat
b) poznává vlastnosti barev

Rozvíjí svůj smysl pro výtvarný rytmus a též smysl
pro řešení plochy s využitím barevných a geometric-
kých prvků

Rozlišuje pojem kresba a malba•

Učivo
A) Barva - kontrast barev teplých a studených, světlých a tmavých,
zapouštění, rozpíjení, výrazové
možnosti barev hustých a řídkých

B) Dekorativní práce - dekorativní rytmus tvarový, lepení, vytrhávání,
vystřihování

C) Modelování a organizace prostoru - stlačování, hnětění, válení,
dutý tvar, jednoduchá postava

D) Organizace prostoru - práce na pískovém stole - kolektivní
spolupráce, hra se stavebnicí
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

1. ročník
Zvuk,tón,rytmus,melodie

Člověk a svět práce

  Práce s drobným materiálem
Práce s papírem

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

1. ročník
Zvuk,tón,rytmus,melodie

Člověk a svět práce

Práce s papírem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Rozlišuje pojem kresba a malba•

4. 4. Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy

žák:

a) pozná obrázky dětských ilustrátorů
Aktivně pracuje s ilustrací•

Učivo
smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
práce s ilustrací, ilustrátoři, hračky, loutky

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

1. ročník
Prvouka

Hudební výchova

Lidové písně
Umělé písně

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

1. ročník
Modelování

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Aktivně pracuje s ilustrací•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Žáci v rámci tradic těchto svátků uspořádají výstavu svých prací pro veřejnost.Velikonoční - vánoční

výstava

•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
1 týdně, P

1. 1. Praktické dovednosti
Očekávané výstupy

žák:

a) znovu si připomene zásady bezpečnosti a hygieny
    při práci ve Vv

Zopakuje si všechny znalosti o barvách•

Učivo
bezpečnost a hygiena
- prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světlostí
a barevné kvality, textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost,
kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše, objemu
a prostoru

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

2. ročník
Práce s papírem a kartonem

přesahy z učebních bloků:

Matematika

2. ročník
Geometrie

Člověk a svět práce

Práce s papírem a kartonem
Práce s drobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Zopakuje si všechny znalosti o barvách•

2. 2. Výtvarné osvojování skutečnosti
Očekávané výstupy

žák:

a) pokouší se o výtvarné vyjádření pohádek a příběhů
b) ztvárňuje vlastní prožitky a představy

Vytváření estetického vztahu k přírodě

Poznávání vztahů mezi tvarem předmětu a jeho funkcí,
rozvoj technického zájmu dětí

Ztvárňuje vlastní prožitky a představy•

Učivo
A) Tématické práce - tematická kresba a malba, ilustrace pohádek

B) Výtvarné osvojování přírody - sestavy přírodních prvků, práce
v přírodě s přírodninami

C) Výtvarné osvojování věcí - pochopení funkčnosti předmětu a jeho
výtvarné vyjádření
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Literární výchova

Člověk a jeho svět

Prvouka
Hudební výchova

Poslech
Člověk a svět práce

Lidové zvyky, tradice a řemesla
Literární a dramatická výchova 2.ročník

Próza a poezie
Dramatizace

přesahy z učebních bloků:

Matematika

2. ročník
Geometrie

Český jazyk a literatura

Komunikační a slohová výchova
Literární výchova

Literární a dramatická výchova 2.ročník

Próza a poezie
Dramatizace

Člověk a svět práce

Práce s papírem a kartonem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Ztvárňuje vlastní prožitky a představy•

3. 3. Experimentování a práce s výtvarnými
Očekávané výstupy Učivo

A) Barva - emocionální působení barev, představy krajiny, vystižení
nálady

B) Dekorativní práce - návrhy barevného rytmu
C) Modelování a organizace prostoru - složitější postavy D)
Organizace prostoru - tvoření složitějších terénů, složitější obytný
prostor

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Literární výchova

Literární a dramatická výchova 2.ročník

Próza a poezie

přesahy z učebních bloků:

Literární a dramatická výchova 2.ročník

2. ročník
Próza a poezie

Člověk a svět práce

Lidové zvyky, tradice a řemesla

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

2. ročník

4. 4. Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy

žák:

a) seznamuje se s dalšími ilustrátory
b) popisuje ilustrace a obrázky

Rozumí pojmu hračka, loutka, maňásek•

Učivo
smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření - umělecká výtvarná
tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média,
reklama, loutkové divadlo

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova

Člověk a jeho svět

Prvouka
Literární a dramatická výchova 2.ročník

Próza a poezie

přesahy z učebních bloků:

Literární a dramatická výchova 2.ročník

2. ročník
Próza a poezie

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Rozumí pojmu hračka, loutka, maňásek•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Žáci v rámci tradic těchto svátků uspořádají výstavu svých prací pro veřejnost.Velikonoční - vánoční

výstava

•

aktivita, 2. ročník kresba obrázků naší třídy, školy a okolí, ve kterém žijeme, pro

adoptované dítě na dálku Rozvíjené K.K.: 1. K. pracovní: žák využívá znalosti

získané v ostatních oblastech vzdělávání žák přistupuje k výsledkům práce nejen

z hlediska kvality, ale i z hlediska ochrany kulturních a společenských hodnot

Mezipředmětové vztahy: čtení, prvouka Organizace a řízení učební činnosti:

individuální Organizace prostorová: třída nebo okolí školy Organizace časová:

45 min. Nutné pomůcky: výtvarné pomůcky Výstup: výkres

Adopce na dálku•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

3. ročník

3. ročník
2 týdně, P

1. 1. Praktické dovednosti
Očekávané výstupy

žák:

a) vyjádřit se také o práci jiných
Osvojuje si schopnost vyjádřit se o své práci, zdůvodnit•

Učivo

- prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světlostí
a barevné kvality, textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost,
kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše, objemu
a prostoru

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

3. ročník
Prvouka

Člověk a svět práce

Práce s papírem a kartonem

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

3. ročník
Prvouka

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Osvojuje si schopnost vyjádřit se o své práci, zdůvodnit•
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

3. ročník

2. 2. Výtvarné osvojování skutečnosti.
Očekávané výstupy

žák:

Umí výtvarně vyjádřit hlavu lidské bytosti

a) seznamuje se s proporcemi lidské postavy

b) dokáže výtvarně ztvárnit své prožitky

Pozorovat,výtvarně vnímat a analyzovat tvar
zajímavých přírodnin a přírodních útvarů

Rozvíjet výtvarné vnímání a grafické představy při pozo-
rování i porovnávání tvaru a funkce užitkových předmětů

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

•

Učivo

A) Tematické práce - zobrazení člověka, jeho činností, prostředí

B) Výtvarné osvojování přírody - výtvarné vnímání a analyzování
zajímavých přírodnin

C) Výtvarné osvojování věcí - výtvarné vnímání a výtvarně grafické
představy při porovnání a jednoduché analýze tvarů

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Komunikační a slohová výchova

Člověk a jeho svět

Prvouka
Literární a dramatická výchova 3.ročník

Próza a poezie
Cizí jazyk - angličtina

- tematické okruhy a slovní zásoba
Člověk a svět práce

Práce s papírem a kartonem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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

•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

3. ročník

3. 3. Experimentování a práce s výtvarnými
Očekávané výstupy

žák:

a) rozvíjení práce s pestrými a nepestrými barvami

Poznává různé druhy linie (tenká,silná,rovná,zaoblená)
a jejich různé uspořádání

Rozvíjí svůj smysl pro výtvarný rytmus

a) rytmické řazení prvků

Poznává další vlastnosti barev a jejich výrazové•

Učivo
A) Barva - vyjádření poznání a představy o barvách přírodních
forem, výrazové vlastnosti barev

B) Linie - poznání výrazové vlastnosti různých druhů linie

C) Dekorativní práce - dekorativní řešení plochy
D) Modelování a organizace prostoru - přechod od plochy k prostoru

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

Člověk a svět práce

3. ročník
Práce s papírem a kartonem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Poznává další vlastnosti barev a jejich výrazové•

4. 4. Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy

žák:

Seznamuje se s různými druhy výtvarného umění
(grafika, malířství, sochařství)
a) seznamuje se s funkcí ilustrací a jejich výrazových
   prostředků

Seznamuje se s různými druhy výtvarného umění•

Učivo
- smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření - umělecká výtvarná
tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média,
reklama, výrazové prostředky ilustrace, druhy výtvarného umění,
životní styl

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova

Člověk a jeho svět

Prvouka

přesahy z učebních bloků:

Literární a dramatická výchova 3.ročník

3. ročník
Próza a poezie

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

3. ročník

Kritéria hodnocení
Seznamuje se s různými druhy výtvarného umění•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Žáci v rámci tradic těchto svátků uspořádají výstavu svých prací pro veřejnost.Velikonoční - vánoční

výstava

•

4. ročník
1 týdně, P

1. 1. Praktické dovednosti
Očekávané výstupy

žák:

a) volí vhodné pomůcky
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce•

Učivo
- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností –manipulace s objekty, pohyb těla a jeho
umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

4. ročník
Výrazové prostředky
Poslech

Člověk a svět práce

Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

4. ročník

2. 2. Výtvarné osvojování skutečnosti
Očekávané výstupy

žák:

Žák dokáže výtvarně ztvárnit zážitky z fillmů a knihy

 Dokáže přesněji vyjádřit proporce  lidské postavy

Poznávat a využívat symetrii přírodního tvaru při jeho
výtvarném zpracování různými technikami

Pozoruje a srovnává tvary užitkových předmětů,
pokouší se je výtvarně vyjádřit v ploše

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

•

Učivo

A) Tematické práce - výtvarné vnímání oblíbených předmětů a tvarů

B) Výtvarné osvojování přírody - estetické vnímání barev, přírodních
tvarů

C) Výtvarné osvojování předmětů - výtvarně vnímat, pozorovat,
analyzovat a zobrazovat tvary a fce předmětů

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova

Člověk a jeho svět

Přírodověda
Vlastivěda

Člověk a svět práce

Práce s různými zvolenými materiály

přesahy z učebních bloků:

Matematika

4. ročník
Geometrie

Český jazyk a literatura

Jazyková výchova
Komunikační a slohová výchova

Hudební výchova

Poslech
Člověk a jeho svět

Vlastivěda
Cizí jazyk - angličtina

- tematické okruhy a slovní zásoba - já
a moji přátelé, domácí mazlíčci, volný
čas a zájmová činnost, oblíbené jídlo
a pití

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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

•
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

4. ročník

3. 3. Experimentování a práce s výtvarnými prostředky
Očekávané výstupy

žák:

Hra a experimentování s výrazovými vlastnostmi barev

Poznává výtvarné možnosti linie, druhy linie

Dokáže rytmicky řadit různé prvky (přírodní,
geometrické)

užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k
celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém
vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém
vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako
nezávisl

•

Učivo
A) Barva - poznávání a využití barvy k vyjádření představy a fantazie
při malbě postav, zvířat, koláž

B) Linie - využití linie, jejich výrazových a zobrazovaccíh vlastností

D) Dekorativní práce - poznání a chápání současné dekorativní
tvorby

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova

přesahy z učebních bloků:

Matematika

4. ročník
Geometrie

Člověk a svět práce

Práce s textilem
Práce s drobným materiálem
Práce s různými zvolenými materiály

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření
modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávisl

•

4. 4. Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy

žák:

Lidová a současná hračka

Keramika - tvar, funkce, dekor

a) výtvarná úprava knihy
( písmo, předsádka, přebal, vazba)

porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a
přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

•

Učivo
keramika, lidová hračka, kraslice
výtvarná úprava knihy
smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření - umělecká výtvarná
tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média,
reklama
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

4. ročník
Přírodověda
Vlastivěda

přesahy z učebních bloků:

Matematika

4. ročník
Písemné násobení a dělení
Geometrie
Obor přirozených čísel do 1 000 000

Člověk a jeho svět

Vlastivěda

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Žáci v rámci tradic těchto svátků uspořádají výstavu svých prací pro veřejnost.Velikonoční - vánoční

výstava

•

5. ročník
2 týdně, P
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

5. ročník

1. Praktické dovednosti
Očekávané výstupy

žák:

Rozvíjí výtvarné cítění, myšlení, výtvarnou tvořivost,
zkušenosti, dovednosti a vědomosti na 1. stupni ZŠ

Rozvíjí výtvarné cítění, myšlení, výtvarnou tvořivost•

a) dokáže výtvarně vyjádřit proporce lidské postavy
   a hlavy

b) konfrontuje představu se skutečností

Žák rozvíjí svou fantazii a představivost•

Dokáže vyjádřit vnitřní stavbu a vnitřní členění přírodních
objektů pomocí výtvarné linie

Dokáže pracovat s výtvarnou linií•

Dokáže řešit úkoly dekorativního charakteru v ploše
( symetrická a asymetrická řešení )

a) poznává písmo jako dekorativní prvek

Dokáže symetrické a asymetrické řešení•

a) poznává různé druhy výtvarného umění

b) seznamuje se  s díly malířů, sochařů a architektů

c) seznamuje se  s kulturou bydlení a odívání

Chápe odlišnosti uměleckého vyjádření skutečnosti•

Učivo
- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností –manipulace s objekty, pohyb těla a jeho
umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

5. ročník
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova

přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační technologie

5. ročník
Zpracování a využití informací

Člověk a svět práce

Práce s papírem a kartonem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Rozvíjí výtvarné cítění, myšlení, výtvarnou tvořivost•
Žák rozvíjí svou fantazii a představivost•
Dokáže pracovat s výtvarnou linií•
Dokáže symetrické a asymetrické řešení•
Chápe odlišnosti uměleckého vyjádření skutečnosti•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

5. ročník

2. Výtvarné osvojování skutečnosti
Očekávané výstupy

žák:

Rozvíjí výtvarné cítění, myšlení, výtvarnou tvořivost,
zkušenosti, dovednosti a vědomosti na 1. stupni ZŠ

Rozvíjí výtvarné cítění, myšlení, výtvarnou tvořivost•

a) dokáže výtvarně vyjádřit proporce lidské postavy
   a hlavy

b) konfrontuje představu se skutečností

Žák rozvíjí svou fantazii a představivost•

Dokáže vyjádřit vnitřní stavbu a vnitřní členění přírodních
objektů pomocí výtvarné linie

Dokáže pracovat s výtvarnou linií•

Dokáže řešit úkoly dekorativního charakteru v ploše
( symetrická a asymetrická řešení )

a) poznává písmo jako dekorativní prvek

Dokáže symetrické a asymetrické řešení•

a) poznává různé druhy výtvarného umění

b) seznamuje se  s díly malířů, sochařů a architektů

c) seznamuje se  s kulturou bydlení a odívání

Chápe odlišnosti uměleckého vyjádření skutečnosti•

Učivo
A) Tematické práce - rozvíjení představivosti a tvořivosti při
zobrazování figur, děje

B) Zobrazování přírodních a umělých forem - výtvarné vnímání,
analyzování a zobrazování přírodnin

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

5. ročník
Literární výchova

Člověk a jeho svět

Přírodověda
Vlastivěda

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

5. ročník
Práce s papírem a kartonem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Rozvíjí výtvarné cítění, myšlení, výtvarnou tvořivost•
Žák rozvíjí svou fantazii a představivost•
Dokáže pracovat s výtvarnou linií•
Dokáže symetrické a asymetrické řešení•
Chápe odlišnosti uměleckého vyjádření skutečnosti•
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

5. ročník

3. Užité práce dekorativní
Očekávané výstupy

žák:

Rozvíjí výtvarné cítění, myšlení, výtvarnou tvořivost,
zkušenosti, dovednosti a vědomosti na 1. stupni ZŠ

Rozvíjí výtvarné cítění, myšlení, výtvarnou tvořivost•

a) dokáže výtvarně vyjádřit proporce lidské postavy
   a hlavy

b) konfrontuje představu se skutečností

Žák rozvíjí svou fantazii a představivost•

Dokáže řešit úkoly dekorativního charakteru v ploše
( symetrická a asymetrická řešení )

a) poznává písmo jako dekorativní prvek

Dokáže symetrické a asymetrické řešení•

a) poznává různé druhy výtvarného umění

b) seznamuje se  s díly malířů, sochařů a architektů

c) seznamuje se  s kulturou bydlení a odívání

Chápe odlišnosti uměleckého vyjádření skutečnosti•

Učivo
A) Dekorativní práce - dekorativní řešení plochy rytmicky nebo
arytmicky geometrickými prvky

B) Výtvarné práce v materiálu - výtvarné zpracování plastického
materiálu

C) Prostorové vytváření - vytváření prostorových útvarů tvarováním
a konstruováním

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

5. ročník
Práce s papírem a kartonem
Práce s textilem
Lidové zvyky,tradice , řemesla

přesahy z učebních bloků:

Matematika

5. ročník
Obor přirozených čísel
Geometrie

Člověk a svět práce

Práce sdrobným materiálem

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Rozvíjí výtvarné cítění, myšlení, výtvarnou tvořivost•
Žák rozvíjí svou fantazii a představivost•
Dokáže symetrické a asymetrické řešení•
Chápe odlišnosti uměleckého vyjádření skutečnosti•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

5. ročník

4. Výtvarná kultura
Očekávané výstupy

žák:

Rozvíjí výtvarné cítění, myšlení, výtvarnou tvořivost,
zkušenosti, dovednosti a vědomosti na 1. stupni ZŠ

Rozvíjí výtvarné cítění, myšlení, výtvarnou tvořivost•

a) dokáže výtvarně vyjádřit proporce lidské postavy
   a hlavy

b) konfrontuje představu se skutečností

Žák rozvíjí svou fantazii a představivost•

a) poznává různé druhy výtvarného umění

b) seznamuje se  s díly malířů, sochařů a architektů

c) seznamuje se  s kulturou bydlení a odívání

Chápe odlišnosti uměleckého vyjádření skutečnosti•

Učivo
seznámení s výtvarnými díly,jednotlivé umělecké slohy, kultura
bydlení, užité umění,
výstavy,film,architektura

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

5. ročník
Literární výchova

Člověk a jeho svět

Vlastivěda

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Vlastivěda

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Rozvíjí výtvarné cítění, myšlení, výtvarnou tvořivost•
Žák rozvíjí svou fantazii a představivost•
Chápe odlišnosti uměleckého vyjádření skutečnosti•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

aktivita, 5. ročník výtvarné návrhy reklamních plakátů - žák navrhne a zrealizuje

reklamní plakát dle zadání učitele Rozvíjené K.K.: 1. K. pracovní : žák používá

bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení žák přistupuje k práci nejen z

hlediska kvality a funkčnosti, ale i z hlediska ochrany kulturních a společenských

hodnot žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích

oblastech 2. K. komunikativní: žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory

3. K. k řešení problémů: žák samostatně řeší problémy a volí vhodné řešení

Mezipředmětové vztahy: sloh Organizace a řízení učební činnosti: individuální

nebo skupinová Organizace prostorová: třída Organizace časová: 90 min. Nutné

pomůcky: pomůcky dle zpracování návrhu Výstup: reklamní plakát

reklama•

Žáci v rámci tradic těchto svátků uspořádají výstavu svých prací pro veřejnost.Velikonoční - vánoční

výstava

•
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
2 týdně, P

1. Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnosti
Očekávané výstupy Učivo

- dějové a citové zážitky (malba, kresba, modelování)
- prostorové vztahy
- kontrast přírodních forem
- základní kompoziční principy
- lidská a zvířecí postava a hlava (barevná a tvarová nadsázka)
- výtvarné vyjádření věcí ze skutečnosti i z představ
- prostorové vidění

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Literární výchova

Matematika

Krychle a kvádr

přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační technologie

6. ročník
Zpracování a využití informací

Hudební výchova

Poslechové činnosti
Český jazyk a literatura

Literární výchova
Komunikační a slohová výchova

Matematika

Krychle a kvádr
Osová souměrnost

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

2. Užité práce dekorativní a prostorové
Očekávané výstupy Učivo

- elementární poučení o teorii barev (míchání lomených barev)
- symetrická a asymetrická řešení
- písmo jako grafický výtvarný prvek
- jednoduché prostorové objekty
- stylizace prvků a jejich řazení v kompozici
- maňásek, loutka
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Nejstarší civilizace, kořeny evropské
kultury

Hudební výchova

Hudební pohybové činnosti

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

3. Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy Učivo

- druhy výtvarného umění (malířství, sochařství
- kresba a grafika, architektura a užité umění)
- lidové umění, tradice a zvyky
- přírodní tvary a tvary opracované člověkem
- umělecké památky v Novém Městě nad Metují
- návštěva galerie Zázvorka v Novém Městě nad Metují
- návštěva galerie v Náchodě

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Člověk v dějinách

Výchova k občanství

Člověk ve společnosti
Přírodopis

Biologie rostlin

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Výtvarné umění a životní prostředíProjekt socha•

Užité práce dekorativní a prostorovéProjekt loutka•
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

6. ročník

Pomůcky
Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnostiPřírodniny, kostra

člověka

•

Užité práce dekorativní a prostorovéBarevná vzorkovnice•

Soutěže
Podle aktuální nabídky•

7. ročník
2 týdně, P

1. Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnosti
Očekávané výstupy

žák:

*využívá barevného kontrastu pro modelaci prostoru
*uplatňuje základy perspektivy hranatých těles
*zachytí v podstatných rysech pohyb lidského těla
*rozvíjí představivost a fantazii pozorováním

Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních
zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k
zaznamenání podnětů z představ a fantazie

•

Učivo
- modelace prostoru barvou a stínováním (lomené barvy)
- perspektiva hranatých předmětů
- lidská postava v pohybu (náčrty, skicy)
- dojmy a prožitky vyjádřené barvou v plošné kompozici
- ilustrace knihy - volný grafický přepis
- přírodniny (kresba, malba a netradiční výtvarné techniky)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova

Matematika

Hranoly
Přírodopis

8. ročník
Biologie člověka

přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační technologie

6. ročník
Zpracování a využití informací

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie

•
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

7. ročník

2. Užité práce dekorativní a prostorové
Očekávané výstupy Učivo

vazba dekoru na tvar, výtvarné zjednodušení -
stylizace; řazení a kompozice písma v ploše,
spojení písma a motivu;
prostorové experimenty (moderní obytný
prostor, zvířecí postava, …),
odívání - barevná řešení

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství

6. ročník
Stát a právo

7. ročník
Člověk ve společnosti

Přírodopis

Biologie živočichů - obratlovci
Člověk a svět práce

9. ročník
Práce na PC

přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví

7. ročník
Rodinná výchova

Člověk a svět práce

6. ročník
Práce s technickými materiály

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

3. Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy Učivo

- významná období a osobnosti českého výtvarného umění
(Velká Morava,románské, gotické a renesanční umění, Baroko)
v souvislosti se světovým uměním
- estetická a užitná hodnota výrobků, průmyslový
design a technická estetika
-návštěva galerie v Novém Městě nad Metují a v Náchodě

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova

Dějepis

Křesťanství a středověká Evropa
Výchova k občanství

Člověk ve společnosti

přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví

7. ročník
Rodinná výchova

Člověk a svět práce

6. ročník
Práce s technickými materiály

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

7. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Výtvarné umění a životní prostředíBeseda v Galerii v

Náchodě na aktuální

téma

•

Pomůcky
Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnostiModely těles•

Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnostiVlasní oblíbená kniha•

Užité práce dekorativní a prostorovéNázorná tabule-písmo•

Užité práce dekorativní a prostorovéČasopisy-bydlení,

odívání

•

Užité práce dekorativní a prostorovéNázorné tabule-

výtvarné slohy

•

Užité práce dekorativní a prostorovéČasopisy-průmyslový

design

•

Soutěže
Podle aktuální nabídky•

8. ročník
1 týdně, P

1. Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnosti
Očekávané výstupy Učivo

- expresivní a emocionální funkce barvy
- psychologické působení barvy
- základní proporce lidské postavy a hlavy
- přírodní a umělé formy (přírodniny,
novoměstská architektura, technika, stavební
detaily)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova

Dějepis

Modernizace společnosti
Výchova k občanství

Člověk jako jedinec
Zeměpis

Evropa a Rusko
Přírodopis

Biologie člověka

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
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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

2. Užité práce dekorativní a prostorové
Očekávané výstupy Učivo

- zákonitosti výběru a užití písma, jeho sdělovací
výrazová a estetická funkce
- spojení kompozice motivu a písma v ploše
- změny výtvarné formy při práci s různými
materiály prostřednictvím experimentálních činností
- vztah funkce a formy objektu a jeho prostorový
výraz na základě experimentů

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova

Dějepis

Modernizace společnosti
Výchova k občanství

Člověk ve společnosti
Člověk a svět práce

Základy elektrotechniky

přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví

8. ročník
Rodinná výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

3. Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy Učivo

- významné osobnosti českého výtvarného umění
18. a 19. století
- kulturní památky Prahy
- návštěva galerie výtvarného v Hradci Králové
- estetika interierů prostředí člověka a její vliv na člověka
- význam tvarů a barev v bytě
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství

8. ročník
Člověk jako jedinec

Hudební výchova

Poslechové činnosti
Výchova ke zdraví

Rodinná výchova

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnostiProjekt-novoměststké

památky

•

Pomůcky
Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnostiKostra hlavy-lebka•

Užité práce dekorativní a prostorovéUkázky kaligrafie na

PC

•

Užité práce dekorativní a prostorovéDějiny umění-José

Pijoan

•

Výtvarné umění a životní prostředíMonografie-čeští

výtvarní umělcí (Slavní

malíři)

•

Výtvarné umění a životní prostředíPamátky Prahy-

literatura(Krásná a

slavná)

•

Soutěže
Podle aktuální nabídky•

9. ročník
1 týdně, P
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

9. ročník

1. Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnosti
Očekávané výstupy Učivo

- expresivní a impresivní funkce barvy,
poznávání jejího psychologického působení
v tvarové a barevné nadsázce
- skica a náčrt - prostředek pro vyjádření
- velkých prostorových útvarů, krajinných motivů
- linoryt a netradiční výtvarné techniky
v parafrázích, transpozicích přírodních
a umělých forem a v dějových vyjádřeních
vztahů)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Dějepis

9. ročník
Moderní doba

Výchova k občanství

Člověk jako jedinec
Fyzika

Vesmír
Zeměpis

Místní region - Náchodsko
Přírodopis

Neživá příroda

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

2. Užité práce dekorativní a prostorové
Očekávané výstupy Učivo

- písmo a věcný prvek v reklamě (plakát, obal CD,
obálka časopisu, …)
- práce v grafickém počítačovém programu
(kompozice písma a grafického prvku)
- užitá grafika v experimentálních činnostech
- digitální fotografie a video - prostředek pro
tvorbu a prezentaci výtvarných děl
- moderní architektura a její vazby na přírodu
(bionika)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Literární výchova

Výchova k občanství

Člověk jako jedinec
Hudební výchova

Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví

9. ročník
Rodinná výchova
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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

3. Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy Učivo

- nejvýznamnější osobnosti a směry našeho
výtvarného umění 20. stol. v  kontextu
s evropským a světovým výtvarným uměním
- současné výtvarné umění - návštěva výstav
( galerie Zázvorka v Novém Městě nad Metují,
v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou);
- forma (kompozice, barevnost, technika)
a obsah výtvarného díla

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Komunikační a slohová výchova

Dějepis

9. ročník
Moderní doba

Hudební výchova

Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví

9. ročník
Rodinná výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Užité práce dekorativní a prostorové. Zpracování do digitální verze.Vytvoření grafické

značky

•

Výtvarné umění a životní prostředíNávštěva Galerie

moderního umění v

Hradci Králové

•

Pomůcky
Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnostiLiteratura-výtvarné

techniky

•

Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnostiReprodukce•
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5.8  Člověk a zdraví
Učební osnovy

9. ročník

krajinomalby

Užité práce dekorativní a prostorovéGrafický počítačový

program Corel Draw

•

Soutěže
Podle aktuální nabídky•

Charakteristika oblasti
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno

mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního

prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro

optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z

priorit základního vzdělávání.

Vzdělávací oblast člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby

chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací

oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví,

smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se

seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si

dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávali potřebnou

míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké částí o poznávání zásadních životních

hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v

základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o

problematiku

zdraví.

Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v

modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s

tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno

kladným osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později

přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se

zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně zdraví.

Vzdělávací oblast člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech

Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti

člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do

života školy.

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho

zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a

být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti člověk a

jeho svět. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí

dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných

situacích. Rozšiřují

a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí

se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a

rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vzdělávací obor

Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova.

Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje

na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků

konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.

Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž

smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti

pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro

regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování

pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře

zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.

5.8  Člověk a zdraví
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5.8.1  Výchova ke zdraví
Učební osnovy

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.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky

k:

- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty

- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z

činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů

- poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního

jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí

- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje

a poškozuje

- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů

rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst

souvisejících s preventivní ochranou zdraví

- propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním

úsilím atd.

- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr

partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.

- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole

i v obci

5.8.1  Výchova ke zdraví

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

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

0 1/2+1 0 1/2 1
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5.8.1  Výchova ke zdraví
Učební osnovy

Charakteristika předmětu
Cílem oboru výchova ke zdraví je vytváření předpokladů pro ovlivňování psychologických , sociálních

a teologických regulativů jednání dětí a mládeže, které vedou k odpovědnému rodinnému životnímu stylu ve

smyslu harmonizace racionální, citové i volní sltránky osobnosti, vyplývající z  postoje k životu. Rodinná

výchova jako jedna z výchovných složek je svým charakterem polytematická. Jedním z témat je vyučování

o sexualitě, které má vést studenty k tomu, aby svoji biologickou schopnost stát se otcem či matkou promýšleli

ze všech aspektů svého života - sociálního, citového.

Rodinná výchova však zahrnuje i řadu dalších témat - role muže a ženy a její promítnutí do výchovy

v předškolním a mladším školním věku, seznámení s činnostmi, které vvyplývají z mužské a ženské role,

kamarádské a partnerské vztahy, výběr životního partnera a jeho problematika, příprava na manželství

a rodičovství, péče o dítě (zdravé i postižené), zdravý životní styl rodiny, podmínky harmonického životního

stylu rodiny (péče o domácnost, vaření, rodinný režim, rozpočet domácnosti, vztahy mezi rodiči a dětmi, vztahy

mezi dětmi navzájem, zájmové oblasti a tolerance k osobním zájmům členů rodiny, práva a povinnosti rodičů,

handicapované rodiny - rodina dysfunkční, rodina neúplná a jejich důsledky v životě dítěte.

PŘÍPRAVA POKRMŮ

Charakteristika vyučovacího předmětu

Předmět se vyučuje v 7. a 8. ročníku

Vzhledem k podmínkám a pedagogickým záměrům školy jsou vybrány tématické okruhy pro skupinu chlapců

a skupinu dívek, které jsou vyučovány samostatně.

Časová dotace

- 1 hodina týdně

Místo realizace

- školní kuchyňka

Vzdělávání v pracovní výchově dívek směřuje k:

osvojení si a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany při práci, hygieny práce, základů organizace a plánování

práce a technologické kázně

poznávání vybraných technologických výrobních postupů, materiálů a jejich užitných vlastností, surovin a plodin

a osvojení si jednoduchých pracovních postupů pro běžný život

získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména činnostech

v domácnosti

získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Žáci – poznávají smysl a cíl učení

mají pozitivní vztah k učení prostřednictvím zadávaných úkolů v rámci výuky

umí posoudit vlastní pokrok

kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich

Učitel – zadává úkoly, které umožňují volbu různých postupů

vede žáky, aby v hodinách pracovali s odbornou literaturou

pozoruje pokrok u všech žáku v hodině

Kompetence k řešení problémů

Žáci – promýšlí pracovní postupy praktických cvičení

při řešení se učí chápat, že se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen jedno řešení

poznatky aplikují v praxi

Učitel – zajímá se o náměty

klade otevřené otázky

Kompetence komunikativní
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5.8.1  Výchova ke zdraví
Učební osnovy

Žáci – učí se správnému technologickému postupu při práci

při komunikaci používají správné technické názvosloví

využívají informační zdroje k získání nových poznatků

Učitel – zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují

vede žáky, aby na sebe brali ohledy

Kompetence sociální a personální

Žáci - pracují ve skupinách

spolupracují při řešení problémů

Učitel – podle potřeby pomáhá žákům

každému žákovi umožňuje zažít úspěch

dodává žákům sebedůvěru

Kompetence občanské

Žáci – respektují pravidla při práci

dokáží přivolat pomoc při zranění

Učitel – vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

Kompetence pracovní

Žáci – dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla

bezpečně a účinně používají nástroje, vybavení, materiály

dodržují technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého zdraví a zdraví druhých

dbají na ochranu životního prostředí

své znalosti běžně využívají v praxi

Učitel – vede žáky ke správnému způsobu užití materiálů a nástrojů

pozoruje pokrok při práci v hodině

jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli

hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata

OSV – osobní rozvoj a sebepoznání

- kultura stolování

VDO – osobní zodpovědnost za své zdraví

- respektování a dodržování předpisů a norem

MV – recepty a návody v tisku, televizních pořadech a na internetu

EGS a MKV – stravovací návyky v jiných zemích

.
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5.8.1  Výchova ke zdraví
Učební osnovy

7. ročník
0 1/2+1 týdně, P

1. Rodinná výchova
Očekávané výstupy

žák:

 zná  a v praxi ovládá pravidla k utváření dobrých mezilidských
vztahů

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)

•

je schopen vytvořit vlastní jídelníček dle principů zdravé výživy

dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé
stravovací návyky

•

zvládá základní znalosti z oblasti sexuální výchovy

optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a
kultivovaně se chová k opačnému pohlaví

•

chápe princip zdravého sexuálního chování –  zná přenosné
sexuální nemoci a jejich ochranu a prevenci

v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých
lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chovánív
souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých
lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování

•

Učivo
Postavení a role ženy a muže
Práva a povinnosti členů rodiny
Vliv rodiny na rozvoj osobnosti dítěte
Komunikace v rodině a mezi vrstevníky
Kamarádství, přátelství
Modelové situace a hry
Vliv výživy na zdravotní stav lidí
Výživová hodnota potravy
Způsoby, technologie zpracování potravin
Sestavování jídelníčku
Lidský vývoj v proměnách času - sexuální výchova

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Komunikační a slohová výchova

Výchova k občanství

Člověk ve společnosti
Mezinárodní vztahy, globální svět

Výtvarná výchova

Užité práce dekorativní a prostorové
Výtvarné umění a životní prostředí

Výchova ke zdraví

Rodinná výchova
Tělesná výchova

Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveň
pobybových dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví

7. ročník
Rodinná výchova

Člověk a svět práce

Příprava pokrmů
Výchova k občanství

Člověk ve společnosti
Tělesná výchova

Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveň
pobybových dovedností
Zdravotní tělesná výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.8.1  Výchova ke zdraví
Učební osnovy

7. ročník

Kritéria hodnocení
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)

•

dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací
návyky

•

optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví•
v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chovánív souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování

•

2. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy Učivo

Zásady hygieny
Bezpečnostní pravidla
Seznámení se s elektrickými spotřebiči
Skladovánní potravin
Úprava stolu
Zdravá výživa člověka
Cukry, tuky, bílkoviny, vitamíny
Úprava pokrmů - studená a teplá kuchyně
Polévky, saláty a jednoduché masové pokrmy

Průřezová témata

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

8. ročník
0 1/2 týdně, P
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5.8.1  Výchova ke zdraví
Učební osnovy

8. ročník

1. Rodinná výchova
Očekávané výstupy

žák:

dokáže uvést příklady rodinného prostředí
vyjmenuje příklady harmonického a disharmonického soužití a
jeho vliv na zdraví

vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady
pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu
(vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví

•

ovládá modelové situace ve skupině vrstevníků a je schopen je
přenést na model rodiny

vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v
kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí

•

vyjmenuje a umí vyhledat přenosné, civilizační a jiné choroby
ví, kdy a komu se může se svými zdravotními problémy svěřit

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

•

dokáže vyjmenovat alkoholové a nealkoholové drogy
zná jejich škodlivost
ví, na jaké instituce se může obrátit
zná způsoby léčby závislostí
uplatňuje modelové chování v praxi

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

•

Učivo
Komunikace v rodině
Rodina a domov
Rodina a bydlení
Ekonomika domácnosti
Vztahy mezi vrstevníky
Modelové situace a hry
Hrozba civilizačních chorob
Sami sobě lékařem
Prevence léčení přírodními prostředky
Člověk ve zdraví a nemoci
Drogy kolem nás
Závislost na alkoholových a nealkoholových drogách
Skupina vrstevníků a násilí

Komentář

Žák si osvojuje správné způsoby komunikace v rodině a mezi vrstevníky. Vytváří si základní představy o bydlení a ekonomice domácnosti.
Seznamuje se s prevencí civilizačních chorob. Uvědomuje si možnosti léčby přírodními prostředky. Je obeznámen s nebezpečím používání
alkoholových a nealkoholových drog. Umí je dle možností kategorizovat.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Komunikační a slohová výchova

Výchova k občanství

Člověk jako jedinec
Člověk ve společnosti
Mezinárodní vztahy , globální svět

Přírodopis

Biologie člověka
Výtvarná výchova

Užité práce dekorativní a prostorové
Výchova ke zdraví

Rodinná výchova
Tělesná výchova

Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveˇn
pobybových dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví

8. ročník
Rodinná výchova

Člověk a svět práce

Ekonomika domácnosti
Výchova k občanství

Člověk jako jedinec
Člověk ve společnosti
Stát a hospodářství
Stát a právo

Výtvarná výchova

Výtvarné umění a životní prostředí
Tělesná výchova

Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveˇn
pobybových dovedností

Přírodopis

Biologie člověka

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.8.1  Výchova ke zdraví
Učební osnovy

8. ročník

Kritéria hodnocení
vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví

•

vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí•
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

•

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

•

9. ročník
1 týdně, P

1. Rodinná výchova
Očekávané výstupy

žák:

zná rozdíly mezi pojmy tělesné, duševní a sociální zdraví
dokáže rozeznat vliv a působení pozitivních a negativních dopadů
na hodnoty zdraví

vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním
a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním
základních lidských potřeb a hodnotou zdraví

•

umí v praxi využívat alternativní zdroje stravy
ví, co je hygiena potravin a ví jaký má vliv zdravá výživa na tělesný
a duševní rozvoj jedince

usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu
zdraví

•

 zná pravidla zdravého životního stylu
 zná programy podporované školou – Adopce na dálku,
charitativní sbírka Pomozte dětem a aktivně se při nich podílí

projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání
a pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na
programech podpory zdraví v rámci školy a obce

•

ovládá a zná způsoby chování v krizových situacích
zná základy psychologie

samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacímsamostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k
regeneraci or

•

seznámí se s možným negativním vlivem působení sekt,
vrstevníků a médií a dokáže pomocí znalostí dle modelových
situací toto vyhodnotit

vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi

•

zodpovídá za své zdraví, seznámí se se skupinami zdravotně
postižených spoluobčanů a s edukačními prostředky

posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za
vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní
odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví

•

Učivo
Vliv zdravé výživy na tělesný, duševní a sociální vývoj
Nežádoucí způsoby výživy - alternativní strava, reklama a hygiena
potravin
Bezpečné sportování a bezpečnost silničního provozu
Nácvik první pomoci
Náhradní rodinná péče - státní a nestátní organizace
Adopce na dálku
Spolupráce s neziskovými organizacemi - NROS
Dětská krizová centa. linky důvěry
Způsoby chováni v krizových situacích
Psychologie a sociologie
Základy speciálně pedagogických disciplín - etopedie, somatopedie,
psychopedie, tyflopedie, surdopedie, logopedie a specifické vývojové
poruchy chování a učení
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5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Etnický původ

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Komunikační a slohová výchova

Výchova k občanství

Mezinárodní vztahy, globální svět
Člověk jako jedinec

Výtvarná výchova

Užité práce dekorativní a prostorové
Výtvarné umění a životní prostředí

Výchova ke zdraví

Rodinná výchova
Tělesná výchova

Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující uroveˇn
pobybových dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

Člověk a svět práce

Etická výchova

přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví

9. ročník
Rodinná výchova

Výchova k občanství

Stát a právo
Stát a hospodářství
Člověk jako jedinec

Tělesná výchova

Činnosti ovlivňující zdraví

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských
potřeb a hodnotou zdraví

•

usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví•
projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na programech
podpory zdraví v rámci školy a obce

•

samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacímsamostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci or

•

vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi

•

posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví

•

5.8.2  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

2 2 2 2
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5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu

Tělesná výchova - 1. stupeň

Časová dotace - 2 vyučovací hodiny týdně

Tělesná výchova je součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví, na jedné straně směřuje

k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na straně druhé k poznávání účinků konkrétních pohybových

činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.

Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti 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.

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybových předpokladů. Neméně

důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového

učení, v povinné tělesné výchově s omezením některých činností, případně ve zdravotní tělesné výchově.

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu tělesná výchova je zaměřeno na:

- poznávání zdraví jako nejdůležitější hodnoty

- poznávání člověka jako biologického jedince

- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní a sociální pohody

- získávání orientace v základních názorech na zdraví, na to, co je a není zdravé

- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k uvažování a jednání

v souladu s preventivní ochranou zdraví v každé životní situaci, k poznávání a využívání míst souvisejících

s preventivní ochranou zdraví

- chápání zdraví, zdatnosti a výkonnosti jako významného předpokladu pro dobrý fyzický vzhled i duševní

pohodu

- aktivnímu zapojování do činností a aktivit školy podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných

činností

Předmětem tělesná výchova prolínají tyto průřezová témata:

- OSV - rozvoj schopností poznávání a mezilidské vztahy

- VDO - zásady slušnosti, odpovědnosti a tolerance - samostatné řešení problémů

- EV - vztah člověka k prostředí

- MV - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a

celoživotnímu učení

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

• Kompetence k řešení problémů

• 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

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si

vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní , společenské a kulturní jevy

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné

znaky, využívá získané vědomostí a dovednosti k objevování různých variant řešení,

nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
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5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, využívá při řešení problémů

logické, matematické a empirické postupy

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání

problémů

• Kompetence komunikativní

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,

souvisle a kultuvovaně v písemném i ústním projevu

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reguje na ně a

tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou

komunikaci s okolním světem

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

• Kompetence sociální a personální

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se spoplečně s pedagogy na vytváření pravidel

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně

ovlivňuje kvalitu společné práce

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě

potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a

samostatný rozvoj, ovládá a řídí svůje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu

sebeuspokojení a sebeúcty

• Kompetence občanské

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do

situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se

proti fyzickému i psychickému násilí

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom

svých práv a povinností ve škole i mimo školu

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc

a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví

člověka

• respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do

kulturního dění a sportovních aktivit

• chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy, respektuje požadavky

na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale

udržitelného rozvoje společnosti

• Kompetence pracovní

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla,

plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

Ekosystémy

Tématické okruhy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Tématické okruhy

Lidské vztahy

Etnický původ

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

1. ročník
2 týdně, P

1. Atletika
Očekávané výstupy

žák:

- využívá nabízené příležitosti k pohybovým činnostem
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím•

Učivo
běžecké techniky - běh střídaný s chůzí, překonávání přírodních
i umělých překážek
běh na 25m a vytrvalostní běh
skok do dálky z místa odrazem snožmo a skok daleký z rozběhu
hod míčkem horním obloukem

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

1. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím•

2. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:

- využívá je i v práci ve skupině
- usiluje o zlepšení , řídí se pokyny učitele

zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce

•

Učivo
kotoul vpřed z podřepu spojného
stoj na lopatkách - z lehu vznesmo
kolébka na zádech
převaly stranou v lehu
cvičení na lavičce - chůze vpřed, vzad i s obraty, přeběhy lavičky
šplh na tyči

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce•

3. Kondiční a rytmická gymnastika
Očekávané výstupy

žák:

- využívá je i v práci ve skupině
- usiluje o zlepšení , řídí se pokyny učitele

zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce

•

Učivo
rytmizace jednoduchých pohybů podle říkadel a písní
pohybové vyjádření hudby
rytmizovaná chůze a běh
krok přísunný, poskočný, cval stranou
nácvik správného držení těla (v lehu na zádech) při rytmických
drženích a tanci
pořadová cvičení

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

1. ročník
Zvuk,tón,rytmus,melodie
Vytváření pěveckýchdovedností a
návyků

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Předslabikářové období

Hudební výchova

Zvuk,tón,rytmus,melodie
Vytváření pěveckýchdovedností a
návyků
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5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

1. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce•

4. Průpravné úpoly
Očekávané výstupy

žák:

- využívá nabízené příležitosti k pohybovým činnostem
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím•

Učivo
přetahy a přetlaky

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím•

5. Pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:

- využívá nabízené příležitosti k pohybovým činnostem
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím•

Učivo
hry spojené s během - honičky
hry spojené s házením míče
hry pro uklidnění
hry na hřišti,na sněhu, na ledu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

1. ročník
Prvouka

Hudební výchova

Vytváření pěveckýchdovedností a
návyků
Lidové písně
Umělé písně

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

1. ročník
Umělé písně
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

1. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím•

6. Základy pohybových her
Očekávané výstupy

žák:

 reaguje na pokyny učitele v rámci organizace v tělocvičně i při
pohybu po škole

reaguje na základní pokyny a povely•

Učivo
základy vybíjené

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
reaguje na základní pokyny a povely•

7. Turistika a pobyt v přírodě
Očekávané výstupy

žák:

- využívá nabízené příležitosti k pohybovým činnostem
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím•

Učivo
chůze k cíli vzdálenému asi 1,5 km
smyslové hry zaměřené na pozorování okolí a hledání předmětu
chování v přírodě
orientace v terénu
překonávání přírodních překážek

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

1. ročník
Prvouka

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

1. ročník
Prvouka

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

1. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím•

8. Plavání
Očekávané výstupy

žák:

- využívá nabízené příležitosti k pohybovým činnostem
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím•

Učivo
hry k potápění, splývání s pomůckou, skoky do vody odrazem
smožno
základní hygiena při plaveckém výcviku
zásady bezpečnosti při plavání a při pohybu v areálu bazénu
průpravná cvičení na suchu

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

Člověk a jeho svět

1. ročník
Prvouka

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím•

9. Bruslení
Očekávané výstupy Učivo

zásady hygieny a bezpečnosti při pohybu na ledě
chůze s bruslemi mimo led
průpravná cvičení pro osvojení rovnováhy na bruslích
správné držení těla při rozjíždění a jízdě, jízda vpřed s oporou židle
židle

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

Člověk a jeho svět

1. ročník
Prvouka

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

1. ročník

10. Hygiena a bezpečnost
Očekávané výstupy

žák:

- využívá nabízené příležitosti k pohybovým činnostem
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím•

Učivo
Základy bezpečnosti a hygieny v tělocvičně, na hřišti, v bazénu, na
ledě ...

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

Člověk a jeho svět

1. ročník
Prvouka

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

soutěž, aktivita 1.ročník soutěže, hry, malování a dovednostní aktivity zábavnou

formou v přírodě- oslava mezinárodního dne dětí Rozvíjené K.K.: 1. K. sociální a

personální: žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, oceňuje

zkušenosti druhých lidí žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, ovládá a

řídí své jednání 2. K. občanské: žák respektuje požadavky na kvalitní životní

prostředí a rozhoduje se v zájmu ochrany zdraví 3. K. pracovní: žák používá

bezpečně a účinně materiály, dodržuje vymezená pravidla a adaptuje se na nové

pracovní podmínky Mezipředmětové vztahy: Vv, prvouka Organizace a řízení

učební činnosti: skupinová , individuální, kolektivní podle zvolené aktivity

Organizace prostorová: okolí školy Organizace časová: 4 vyuč. hodiny Nutné

pomůcky: dle zvolené soutěže, hry nebo aktivity Výstup: obrázek

 Mezinárodní den dětí•

2. ročník
2 týdně, P

 361
Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

SMILE verze 3.0.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

2. ročník

1. Atletika
Očekávané výstupy

žák:

- zvládá je i ve skupinových hrách, rozvíjí je
- učí se koordinovat pohyby
- využívá je při netradičních hrách
- chápe význam pohybových her pro navazování a upevňovaní
mezilidských kontaktů

zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce

•

Učivo
běžecké techniky - běh střídaný s chůzí, překonávání přírodních
i umělých překážek
běh na 25m a vytrvalostní běh
skok do dálky z místa odrazem snožmo a skok daleký z rozběhu
výskoky na překážku, skok do výšky přes gumu
hod míčkem horním obloukem
házení na cíl
přehazování míčů a drobných předmětů

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce•

2. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:

spolupracuje při soutěžích a skupinové práci, snaží se zlepšovat
reaguje na pokyny učitele

spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech•

Učivo
kotoul vpřed z podřepu spojného a ze stoje rozkročného, dva kotouly
za sebou
stoj na lopatkách - z lehu vznesmo
kolébka na zádech
převaly stranou v lehu
cvičení na lavičce - chůze vpřed, vzad i s obraty, přeběhy lavičky,
cvičení rovnováhy
cvičení na kladince
šplh na tyči
další nářadí používáme přiměřeně věku podle podmínek školy
(švédská bedna, trampolína)

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

2. ročník

3. Kondiční a rytmická gymnastika
Očekávané výstupy

žák:

spolupracuje při soutěžích a skupinové práci, snaží se zlepšovat
reaguje na pokyny učitele

spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech•

Učivo
rytmizace jednoduchých pohybů podle říkadel a písní
pohybové vyjádření hudby
rytmizovaná chůze a běh
krok přísunný, poskočný, cval stranou
nácvik správného držení těla (v lehu na zádech) při rytmických
drženích a tanci
pořadová cvičení

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

2. ročník
Rytmická cvičení

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

2. ročník
Dechová a hlasová cvičení
Rytmická cvičení

Literární a dramatická výchova 2.ročník

Dramatizace

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech•

4. Průpravné úpoly
Očekávané výstupy

žák:

- umí pojmenovat základní postoje, pohyby a kroky a konkrétní
osvojované tance
- zná základní pojmy názvosloví, reaguje na ně

reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její
organizaci prostorech školy

•

Učivo
přetahy a přetlaky

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci prostorech školy•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

2. ročník

5. Pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:

spolupracuje při soutěžích a skupinové práci, snaží se zlepšovat
reaguje na pokyny učitele

spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech•

Učivo
hry spojené s během - honičky
hry spojené s házením míče
hry pro uklidnění
hry na hřišti,na sněhu, na ledu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Literární výchova

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

2. ročník
Dechová a hlasová cvičení
Rytmická cvičení

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech•

6. Základy pohybových her
Očekávané výstupy

žák:

spolupracuje při soutěžích a skupinové práci, snaží se zlepšovat
reaguje na pokyny učitele

spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech•

Učivo
základy vybíjené a obměny hry

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

2. ročník

7. Turistika a pobyt v přírodě
Očekávané výstupy

žák:

dodržuje pravidla chování a bezpečnosti při TV
ví že pohyb je zdravý pro zdraví

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti•

Učivo
chůze k cíli vzdálenému asi 1,5 km
smyslové hry zaměřené na pozorování okolí a hledání předmětu
chování v přírodě
orientace v terénu
překonávání přírodních překážek

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

2. ročník
Prvouka

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti•

8. Plavání
Očekávané výstupy

žák:

- zvládá je i ve skupinových hrách, rozvíjí je
- učí se koordinovat pohyby
- využívá je při netradičních hrách
- chápe význam pohybových her pro navazování a upevňovaní
mezilidských kontaktů

zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce

•

Učivo
hry k potápění, splývání s pomůckou, skoky do vody odrazem
smožno
dýchání do vody
základní hygiena při plaveckém výcviku
zásady bezpečnosti při plavání a při pohybu v areálu bazénu
průpravná cvičení na suchu

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

2. ročník

9. Bruslení
Očekávané výstupy

žák:

- zvládá je i ve skupinových hrách, rozvíjí je
- učí se koordinovat pohyby
- využívá je při netradičních hrách
- chápe význam pohybových her pro navazování a upevňovaní
mezilidských kontaktů

zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce

•

Učivo
zásady hygieny a bezpečnosti při pohybu na ledě
průpravná cvičení - chůze, skluz, dřep, jízda na jedné brusli,
přednožování
správné držení těla při rozjíždění a jízdě, jízda vpřed se zastavením

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce•

10. Hygiena a bezpečnost
Očekávané výstupy

žák:

dodržuje pravidla chování a bezpečnosti při TV
ví že pohyb je zdravý pro zdraví

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti•

Učivo
Základy bezpečnosti a hygieny v tělocvičně, na hřišti, v bazénu, na
ledě ...

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

soutěž, aktivita, 2. ročník soutěže, hry, malování a dovednostní aktivity zábavnou

formou v přírodě- oslava mezinárodního dne dětí Rozvíjené K.K.: 1. K. sociální a

personální: žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, oceňuje

zkušenosti druhých lidí žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, ovládá a

mezinárodní den dětí•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

2. ročník

řídí své jednání 2. K. občanské: žák respektuje požadavky na kvalitní životní

prostředí a rozhoduje se v zájmu ochrany zdraví 3. K. pracovní: žák používá

bezpečně a účinně materiály, dodržuje vymezená pravidla a adaptuje se na nové

pracovní podmínky Mezipředmětové vztahy: Vv, prvouka Organizace a řízení

učební činnosti: skupinová , individuální, kolektivní podle zvolené aktivity

Organizace prostorová: okolí školy Organizace časová: 4 vyuč. hodiny Nutné

pomůcky: dle zvolené soutěže, hry nebo aktivity Výstup: obrázek

Soutěže
soutěž, 2. ročník soutěže družstev se zaměřením na spolupráci a sportovní

chování - štafety Rozvíjené K.K.: 1. K. komunikativní: žák rozumí různým

typům běžně užívaných gest, zvuků a reaguje na ně 2. K. sociální a personální:

žák účinně spolupracuje ve skupině a pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti 3.

K. k řešení problémů: žák sleduje pokrok vlastní i celé skupiny při zdolávání

problémů žák si uvědomuje zodpovědnost za svá rozhodnutí Organizace a řízení

učební činnosti: skupinová Organizace prostorová: tělocvična nebo hřiště

Organizace časová: 45 min. Nutné pomůcky: dle zadání učitele

týmové soutěže•

3. ročník
2 týdně, P

1. Atletika
Očekávané výstupy

žák:

- dbá na správné držení těla, sezení v lavici
- uplatňuje zásady hygieny při vyučování

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím•

- umí pojmenovat základní postoje, pohyby a kroky a konkrétní
osvojované tance
- zná základní pojmy názvosloví, reaguje na ně

reaguje na základní pokyny a povely•

Učivo
běžecké techniky - běh střídaný s chůzí, překonávání přírodních
i umělých překážek
běh na 40m a vytrvalostní běh 12 minut
štafetový běh
skok do dálky z místa odrazem snožmo a skok daleký z rozběhu
hod míčkem horním obloukem
házení do naznačených terčů o straně 1m na vzdálenost 4m

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

3. ročník

Kritéria hodnocení
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím•
reaguje na základní pokyny a povely•

2. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:

- umí pojmenovat základní postoje, pohyby a kroky a konkrétní
osvojované tance
- zná základní pojmy názvosloví, reaguje na ně

reaguje na základní pokyny a povely•

Učivo
kotoul vpřed z podřepu spojného a ze stoje rozkročného, dva kotouly
za sebou
stoj na lopatkách - z lehu vznesmo
kolébka na zádech
převaly stranou v lehu
cvičení na lavičce - chůze vpřed, vzad i s obraty, přeběhy lavičky,
cvičení rovnováhy
cvičení na kladince
šplh na tyči
další nářadí používáme přiměřeně věku podle podmínek školy
(švédská bedna, trampolína, kruhy, žebřiny)

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
reaguje na základní pokyny a povely•

3. Kondiční a rytmická gymnastika
Očekávané výstupy

žák:

při kolektivních činnostech spolupracuje s ostatními
dbá na zásady hry fair play
učí se koordinovat pohyby
využívá je při netradičních hrách

zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;

•

Učivo
rytmizace jednoduchých pohybů podle říkadel a písní
pohybové vyjádření hudby
rytmizovaná chůze a běh
krok přísunný, poskočný, cval stranou, pohyb v dvoudobém taktu,
dvoudobý takt v písni
nácvik správného držení těla (v lehu na zádech) při rytmických
drženích a tanci
pořadová cvičení

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

3. ročník
Pohybové vyjádření melodie

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

3. ročník
Pohybové vyjádření melodie

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

3. ročník

Kritéria hodnocení
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;•

4. Průpravné úpoly
Očekávané výstupy

žák:

- umí pojmenovat základní postoje, pohyby a kroky a konkrétní
osvojované tance
- zná základní pojmy názvosloví, reaguje na ně

reaguje na základní pokyny a povely•

Učivo
přetahy a přetlaky

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
reaguje na základní pokyny a povely•

5. Pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:

akceptuje individuální možnosti a schopnosti ostatních spoluhráčů
hra fair play, pomáhá slabším

spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech•

Učivo
hry spojené s během - honičky
hry spojené s házením míče
hry pro uklidnění
hry na hřišti,na sněhu, na ledu

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

Hudební výchova

3. ročník
Zpěv a intonace
Pohybové vyjádření melodie

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech•
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

3. ročník

6. Základy pohybových her
Očekávané výstupy

žák:

akceptuje individuální možnosti a schopnosti ostatních spoluhráčů
hra fair play, pomáhá slabším

spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech•

Učivo
základy vybíjené a obměny hry
minikopaná
florbal

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
spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech•

7. Turistika a pobyt v přírodě
Očekávané výstupy

žák:

- dbá na správné držení těla, sezení v lavici
- uplatňuje zásady hygieny při vyučování

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím•

Učivo
chůze k cíli vzdálenému asi 1,5 km
smyslové hry zaměřené na pozorování okolí a hledání předmětu
chování v přírodě
orientace v terénu
překonávání přírodních překážek

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

3. ročník
Prvouka

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

3. ročník

8. Plavání
Očekávané výstupy

žák:

- dbá na správné držení těla, sezení v lavici
- uplatňuje zásady hygieny při vyučování

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím•

Učivo
hry k potápění, splývání s pomůckou, skoky do vody odrazem
smožno
pády a skoky do vody z nízkých poloh
plavecký styl prsa a kraul
vytrvalostní plavání
základní hygiena při plaveckém výcviku
zásady bezpečnosti při plavání a při pohybu v areálu bazénu
průpravná cvičení na suchu

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím•

9. Bruslení
Očekávané výstupy

žák:

- dbá na správné držení těla, sezení v lavici
- uplatňuje zásady hygieny při vyučování

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím•

Učivo
zásady hygieny a bezpečnosti při pohybu na ledě
průpravná cvičení - chůze, skluz, dřep, jízda na jedné brusli,
přednožování
správné držení těla při rozjíždění a jízdě, jízda vpřed se zastavením
zatáčení na obou druslích
jízda na rychlost do 20m
jízda na vytrvalost do 400m

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím•
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5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

3. ročník

10. Hygiena a bezpečnost
Očekávané výstupy

žák:

dodržuje pravidla chování a bezpečnosti při TV
ví že pohyb je zdravý pro zdraví

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti•

Učivo
Základy bezpečnosti a hygieny v tělocvičně, na hřišti, v bazénu, na
ledě ...

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

soutěž, 3.ročník kolektivní hry dle výběru - vybíjená, přehazovaná,

pamatovaná........v rámci jedné třídy nebo paralelní Rozvíjené K.K.: 1. K. sociální

a personální: žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na utváření příjemné

atmosféry v týmu 2. K. občanské: žák odmítá hrubé zacházení a uvědomuje si

povinnost postavit se proti násilí 3. K. komunikativní: žák využívá komunikativní

dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Organizace a řízení učební

činnosti: týmová Organizace prostorová: tělocvična nebo hřiště Organizace

časová: 45 min. Nutné pomůcky: míč, guma nebo síť /dle zvolené hry/

Vyhodnocení soutěže na závěr

turnaj•

soutěž, 3. ročník soutěže družstev se zaměřením na spolupráci a sportovní

chování - štafety Rozvíjené K.K.: 1. K. komunikativní: žák rozumí různým

typům běžně užívaných gest, zvuků a reaguje na ně 2. K. sociální a personální:

žák účinně spolupracuje ve skupině a pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti 3.

K. k řešení problémů: žák sleduje pokrok vlastní i celé skupiny při zdolávání

problémů žák si uvědomuje zodpovědnost za svá rozhodnutí Organizace a řízení

učební činnosti: skupinová Organizace prostorová: tělocvična nebo hřiště

Organizace časová: 45 min. Nutné pomůcky: dle zadání učitele

Mezinárodní den dětí•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

4. ročník
2 týdně, P

1. Atletika
Očekávané výstupy

žák:

Podílí se na organizaci svého pohybového režimu a některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně

- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu•

-Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti , rozvoj pohybových
schopností a dovedností.

- zvládá v souladu s indiv.předpoklady osvojování
pohyb.dovedností

•

Realizuje  pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka, provede jednoduchou první pomoc a přivolá lékaře.

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

•

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka•

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

- jedná v duchu fair play•

Cvičí podle jednoduchého nákresu a popisu.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence.

- užívá osvojované tělocvičné názvosloví•

zvládá měření základních pohybových výkonů a dovede je
porovnat s předchozími výsledky

- změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími
výsledky

•

orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i     v místě bydliště; samostatně získá
potřebné informace

•

Učivo
běžecké techniky
nízký a polovysoký start
běh na 60m a vytrvalostní běh
skok do dálky
hod míčkem

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

Kritéria hodnocení
- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu•
- zvládá v souladu s indiv.předpoklady osvojování pohyb.dovedností•
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka•
- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka•
- jedná v duchu fair play•
- užívá osvojované tělocvičné názvosloví•
- změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky•
orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i     v místě bydliště; samostatně získá potřebné
informace

•

2. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:

Podílí se na organizaci svého pohybového režimu a některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně

- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu•

-Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti , rozvoj pohybových
schopností a dovedností.

- zvládá v souladu s indiv.předpoklady osvojování
pohyb.dovedností

•

zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením

- zařazuje do pohyb.režimu krektivní cvičení•

Realizuje  pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka, provede jednoduchou první pomoc a přivolá lékaře.

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

•

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka•

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

- jedná v duchu fair play•

Cvičí podle jednoduchého nákresu a popisu.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence.

- užívá osvojované tělocvičné názvosloví•

Podílí se na organizaci pohybových her a soutěží v hodinách Tv
ale i mimo školní vyučování, zvláště ve volném čase .

- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni
třídy

•

orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i     v místě bydliště; samostatně získá
potřebné informace

•

Učivo
akrobacie
kotoul vpřed, vzad
přemet stranou
rovnovážné polohy
skoky na místě a z místa
krátké sestavy z osvojených cvičebních tvarů
Přeskoky
nácviky odrazu
Hrazda
shyb stojmo - odrazem přešvih do vzporu
vzadu stojmo
Kruhy
komíhání ve svisu
Kladinka
chůze bez dopomoci
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

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
- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu•
- zvládá v souladu s indiv.předpoklady osvojování pohyb.dovedností•
- zařazuje do pohyb.režimu krektivní cvičení•
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka•
- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka•
- jedná v duchu fair play•
- užívá osvojované tělocvičné názvosloví•
- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy•
orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i     v místě bydliště; samostatně získá potřebné
informace

•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

3. Kondiční a rytmická gymnastika
Očekávané výstupy

žák:

Podílí se na organizaci svého pohybového režimu a některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně

- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu•

-Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti , rozvoj pohybových
schopností a dovedností.

- zvládá v souladu s indiv.předpoklady osvojování
pohyb.dovedností

•

zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením

- zařazuje do pohyb.režimu krektivní cvičení•

Realizuje  pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka, provede jednoduchou první pomoc a přivolá lékaře.

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

•

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka•

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

- jedná v duchu fair play•

Cvičí podle jednoduchého nákresu a popisu.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence.

- užívá osvojované tělocvičné názvosloví•

Podílí se na organizaci pohybových her a soutěží v hodinách Tv
ale i mimo školní vyučování, zvláště ve volném čase .

- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni
třídy

•

zvládá měření základních pohybových výkonů a dovede je
porovnat s předchozími výsledky

- změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími
výsledky

•

orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i     v místě bydliště; samostatně získá
potřebné informace

•

Učivo
Rytmická a kondiční gymnastika
základy estetického pohybu
vyjádření melodie a rytmu pohybem
jednoduché tanečky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

4. ročník
Výrazové prostředky
Takt

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

4. ročník
Vokální činnosti:
Takt

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

Kritéria hodnocení
- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu•
- zvládá v souladu s indiv.předpoklady osvojování pohyb.dovedností•
- zařazuje do pohyb.režimu krektivní cvičení•
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka•
- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka•
- jedná v duchu fair play•
- užívá osvojované tělocvičné názvosloví•
- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy•
- změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky•
orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i     v místě bydliště; samostatně získá potřebné
informace

•

4. Průpravné úpoly
Očekávané výstupy

žák:

Podílí se na organizaci svého pohybového režimu a některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně

- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu•

-Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti , rozvoj pohybových
schopností a dovedností.

- zvládá v souladu s indiv.předpoklady osvojování
pohyb.dovedností

•

Realizuje  pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka, provede jednoduchou první pomoc a přivolá lékaře.

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

•

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka•

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

- jedná v duchu fair play•

zvládá měření základních pohybových výkonů a dovede je
porovnat s předchozími výsledky

- změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími
výsledky

•

Učivo
přetahy a přetlaky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu•
- zvládá v souladu s indiv.předpoklady osvojování pohyb.dovedností•
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka•
- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka•
- jedná v duchu fair play•
- změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky•

5. Pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

- jedná v duchu fair play•

Učivo
variace her jednoho typu
hry pro manipulaci s různým nářadím
hry pro zdokonalování různých dovedností
pohybové a bojové hry

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Etnický původ

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

4. ročník
Hudební hry

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
- jedná v duchu fair play•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

6. Základy pohybových her
Očekávané výstupy

žák:

Podílí se na organizaci svého pohybového režimu a některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně

- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu•

-Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti , rozvoj pohybových
schopností a dovedností.

- zvládá v souladu s indiv.předpoklady osvojování
pohyb.dovedností

•

Realizuje  pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka, provede jednoduchou první pomoc a přivolá lékaře.

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

•

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka•

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

- jedná v duchu fair play•

Cvičí podle jednoduchého nákresu a popisu.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence.

- užívá osvojované tělocvičné názvosloví•

Podílí se na organizaci pohybových her a soutěží v hodinách Tv
ale i mimo školní vyučování, zvláště ve volném čase .

- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni
třídy

•

zvládá měření základních pohybových výkonů a dovede je
porovnat s předchozími výsledky

- změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími
výsledky

•

orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i     v místě bydliště; samostatně získá
potřebné informace

•

Učivo
Vybíjená
základní pravidla
obměny hry
Fotbal
jednoduchá pravidla a herní systémy
Florbal
základní terminologie a pravidla
základní herní kombinace
zpracování, přihrávka, střelba

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu•
- zvládá v souladu s indiv.předpoklady osvojování pohyb.dovedností•
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka•
- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka•
- jedná v duchu fair play•
- užívá osvojované tělocvičné názvosloví•
- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy•
- změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky•
orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i     v místě bydliště; samostatně získá potřebné
informace

•

7. Turistika a pobyt v přírodě
Očekávané výstupy

žák:

Podílí se na organizaci svého pohybového režimu a některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně

- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu•

Realizuje  pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka, provede jednoduchou první pomoc a přivolá lékaře.

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

•

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

- jedná v duchu fair play•

Podílí se na organizaci pohybových her a soutěží v hodinách Tv
ale i mimo školní vyučování, zvláště ve volném čase .

- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni
třídy

•

orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i     v místě bydliště; samostatně získá
potřebné informace

•

Učivo
přesun v terénu
chůze v terénu
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Etnický původ

Princip sociálního smíru a solidarity

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

4. ročník
Přírodověda
Vlastivěda

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu•
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka•
- jedná v duchu fair play•
- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy•
orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i     v místě bydliště; samostatně získá potřebné
informace

•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

8. Plavání
Očekávané výstupy

žák:

Podílí se na organizaci svého pohybového režimu a některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně

- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu•

Realizuje  pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka, provede jednoduchou první pomoc a přivolá lékaře.

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

•

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka•

zvládá měření základních pohybových výkonů a dovede je
porovnat s předchozími výsledky

- změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími
výsledky

•

orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i     v místě bydliště; samostatně získá
potřebné informace

•

Učivo
kurzy plavání - různé plavecké techniky
hry ve vodě
dýchací cvičení ve vodě

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Hodnoty, postoje, praktická etika

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

Kritéria hodnocení
- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu•
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka•
- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka•
- změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky•
orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i     v místě bydliště; samostatně získá potřebné
informace

•

9. Bruslení
Očekávané výstupy

žák:

Podílí se na organizaci svého pohybového režimu a některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně

- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu•

-Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti , rozvoj pohybových
schopností a dovedností.

- zvládá v souladu s indiv.předpoklady osvojování
pohyb.dovedností

•

Realizuje  pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka, provede jednoduchou první pomoc a přivolá lékaře.

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

•

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

- jedná v duchu fair play•

Podílí se na organizaci pohybových her a soutěží v hodinách Tv
ale i mimo školní vyučování, zvláště ve volném čase .

- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni
třídy

•

zvládá měření základních pohybových výkonů a dovede je
porovnat s předchozími výsledky

- změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími
výsledky

•

orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i     v místě bydliště; samostatně získá
potřebné informace

•

Učivo
jízda vpřed
překládání
hra LH

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu•
- zvládá v souladu s indiv.předpoklady osvojování pohyb.dovedností•
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka•
- jedná v duchu fair play•
- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy•
- změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky•
orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i     v místě bydliště; samostatně získá potřebné
informace

•
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5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

10. Hygiena a bezpečnost
Očekávané výstupy

žák:

Podílí se na organizaci svého pohybového režimu a některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně

- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu•

-Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti , rozvoj pohybových
schopností a dovedností.

- zvládá v souladu s indiv.předpoklady osvojování
pohyb.dovedností

•

zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením

- zařazuje do pohyb.režimu krektivní cvičení•

Realizuje  pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka, provede jednoduchou první pomoc a přivolá lékaře.

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

•

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka•

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

- jedná v duchu fair play•

Cvičí podle jednoduchého nákresu a popisu.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence.

- užívá osvojované tělocvičné názvosloví•

Podílí se na organizaci pohybových her a soutěží v hodinách Tv
ale i mimo školní vyučování, zvláště ve volném čase .

- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni
třídy

•

zvládá měření základních pohybových výkonů a dovede je
porovnat s předchozími výsledky

- změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími
výsledky

•

orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i     v místě bydliště; samostatně získá
potřebné informace

•

Učivo
Základy bezpečnosti a hygieny v tělocvičně, na hřišti, v bazénu, na
ledě ...

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Psychohygiena

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

Kritéria hodnocení
- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu•
- zvládá v souladu s indiv.předpoklady osvojování pohyb.dovedností•
- zařazuje do pohyb.režimu krektivní cvičení•
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka•
- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka•
- jedná v duchu fair play•
- užívá osvojované tělocvičné názvosloví•
- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy•
- změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky•
orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i     v místě bydliště; samostatně získá potřebné
informace

•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

soutěž, 4. ročník soutěže družstev se zaměřením na spolupráci a sportovní

chování - štafety Rozvíjené K.K.: 1. K. komunikativní: žák rozumí různým

typům běžně užívaných gest, zvuků a reaguje na ně 2. K. sociální a personální:

žák účinně spolupracuje ve skupině a pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti 3.

K. k řešení problémů: žák sleduje pokrok vlastní i celé skupiny při zdolávání

problémů žák si uvědomuje zodpovědnost za svá rozhodnutí Organizace a řízení

učební činnosti: skupinová Organizace prostorová: tělocvična nebo hřiště

Organizace časová: 45 min. Nutné pomůcky: dle zadání učitele

Mezinárdní den dětí•

5. ročník
2 týdně, P
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5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

1. Atletika
Očekávané výstupy

žák:

Podílí se na organizaci svého pohybového režimu a některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně , projevuje přiměřenou
samostatnost
a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti

 - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu:•

-Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti , rozvoj pohybových
schopností a dovedností. Vytváří varianty osvojených pohybových
her.

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti

•

Realizuje  pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka, provede jednoduchou první pomoc a přivolá lékaře.

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci  úrazu
spolužáka

•

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

 - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybu•

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

 - jedná v duchu fair play•

Cvičí podle jednoduchého nákresu a popisu.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence.

 - užívá osvojované tělocvičné názvosloví•

zvládá měření základních pohybových výkonů a dovede je
porovnat s předchozími výsledky

 - změří základní pohybové výkony•

 - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových
aktivitách a sportovních akcích ve škole a v místě
bydliště, samostatně získá potřebné informace

 - orientuje se v informačních zdrojích•

Učivo
běžecké techniky
nízký a polovysoký start
běh na 60m a vytrvalostní běh
skok do dálky a nácvik do výšky
hod míčkem
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Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

Občan, občanská společnost a stát

Formy participace občanů v politickém životě

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Lidské vztahy

Etnický původ

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

5. ročník
Desetinná čísla

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
 - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu:•
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti•
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci  úrazu spolužáka•
 - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybu•
 - jedná v duchu fair play•
 - užívá osvojované tělocvičné názvosloví•
 - změří základní pohybové výkony•
 - orientuje se v informačních zdrojích•
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5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

2. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:

Podílí se na organizaci svého pohybového režimu a některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně , projevuje přiměřenou
samostatnost
a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti

 - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu:•

-Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti , rozvoj pohybových
schopností a dovedností. Vytváří varianty osvojených pohybových
her.

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti

•

zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením

 - zařazuje do pohyb. režimu korektivní cvičení•

Realizuje  pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka, provede jednoduchou první pomoc a přivolá lékaře.

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci  úrazu
spolužáka

•

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

 - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybu•

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

 - jedná v duchu fair play•

Cvičí podle jednoduchého nákresu a popisu.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence.

 - užívá osvojované tělocvičné názvosloví•

Podílí se na organizaci pohybových her a soutěží v hodinách Tv
ale i mimo školní vyučování, zvláště ve volném čase .

 - zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•

 - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových
aktivitách a sportovních akcích ve škole a v místě
bydliště, samostatně získá potřebné informace

 - orientuje se v informačních zdrojích•

Učivo
akrobacie
kotoul vpřed, vzad
přemet stranou
rovnovážné polohy
skoky na místě a z místa
krátké sestavy z osvojených cvičebních tvarů
Přeskoky
nácviky odrazu
Hrazda
shyb stojmo - odrazem přešvih do vzporu
vzadu stojmo
Kruhy
komíhání ve svisu
Kladinka
chůze bez dopomoci, rovnováha
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

5. ročník
Desetinná čísla

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
 - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu:•
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti•
 - zařazuje do pohyb. režimu korektivní cvičení•
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci  úrazu spolužáka•
 - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybu•
 - jedná v duchu fair play•
 - užívá osvojované tělocvičné názvosloví•
 - zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•
 - orientuje se v informačních zdrojích•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

3. Kondiční a rytmická gymnastika
Očekávané výstupy

žák:

Podílí se na organizaci svého pohybového režimu a některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně , projevuje přiměřenou
samostatnost
a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti

 - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu:•

-Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti , rozvoj pohybových
schopností a dovedností. Vytváří varianty osvojených pohybových
her.

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti

•

zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením

 - zařazuje do pohyb. režimu korektivní cvičení•

Realizuje  pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka, provede jednoduchou první pomoc a přivolá lékaře.

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci  úrazu
spolužáka

•

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

 - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybu•

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

 - jedná v duchu fair play•

Cvičí podle jednoduchého nákresu a popisu.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence.

 - užívá osvojované tělocvičné názvosloví•

Podílí se na organizaci pohybových her a soutěží v hodinách Tv
ale i mimo školní vyučování, zvláště ve volném čase .

 - zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•

zvládá měření základních pohybových výkonů a dovede je
porovnat s předchozími výsledky

 - změří základní pohybové výkony•

 - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových
aktivitách a sportovních akcích ve škole a v místě
bydliště, samostatně získá potřebné informace

 - orientuje se v informačních zdrojích•

Učivo
základy estetického pohybu
vyjádření melodie a rytmu pohybem
jednoduché tanečky 3/4 a 4/4 takt
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

5. ročník
Taktování, pohybový doprovod znějící
hudby – dvoudobý, třídobý a čtyřdobý
takt, taneční hry se zpěvem,
jednoduché lidové tance
Pohybové vyjádření hudby-
improvizace, pantomima

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

5. ročník
Pohybové vyjádření hudby-
improvizace, pantomima

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
 - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu:•
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti•
 - zařazuje do pohyb. režimu korektivní cvičení•
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci  úrazu spolužáka•
 - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybu•
 - jedná v duchu fair play•
 - užívá osvojované tělocvičné názvosloví•
 - zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•
 - změří základní pohybové výkony•
 - orientuje se v informačních zdrojích•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

4. Průpravné úpoly
Očekávané výstupy

žák:

Podílí se na organizaci svého pohybového režimu a některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně , projevuje přiměřenou
samostatnost
a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti

 - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu:•

-Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti , rozvoj pohybových
schopností a dovedností. Vytváří varianty osvojených pohybových
her.

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti

•

Realizuje  pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka, provede jednoduchou první pomoc a přivolá lékaře.

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci  úrazu
spolužáka

•

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

 - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybu•

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

 - jedná v duchu fair play•

zvládá měření základních pohybových výkonů a dovede je
porovnat s předchozími výsledky

 - změří základní pohybové výkony•

Učivo
přetahy a přetlaky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

Kritéria hodnocení
 - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu:•
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti•
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci  úrazu spolužáka•
 - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybu•
 - jedná v duchu fair play•
 - změří základní pohybové výkony•

5. Pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:

Podílí se na organizaci svého pohybového režimu a některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně , projevuje přiměřenou
samostatnost
a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti

 - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu:•

-Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti , rozvoj pohybových
schopností a dovedností. Vytváří varianty osvojených pohybových
her.

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti

•

zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením

 - zařazuje do pohyb. režimu korektivní cvičení•

Realizuje  pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka, provede jednoduchou první pomoc a přivolá lékaře.

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci  úrazu
spolužáka

•

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

 - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybu•

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

 - jedná v duchu fair play•

Cvičí podle jednoduchého nákresu a popisu.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence.

 - užívá osvojované tělocvičné názvosloví•

Podílí se na organizaci pohybových her a soutěží v hodinách Tv
ale i mimo školní vyučování, zvláště ve volném čase .

 - zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•

zvládá měření základních pohybových výkonů a dovede je
porovnat s předchozími výsledky

 - změří základní pohybové výkony•

 - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových
aktivitách a sportovních akcích ve škole a v místě
bydliště, samostatně získá potřebné informace

 - orientuje se v informačních zdrojích•

Učivo
variace her jednoho typu
hry pro manipulaci s různým nářadím
hry pro zdokonalování různých dovedností
pohybové a bojové hry
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

5. ročník
Upevňování osvojených pěveckých
dovedností
Taktování, pohybový doprovod znějící
hudby – dvoudobý, třídobý a čtyřdobý
takt, taneční hry se zpěvem,
jednoduché lidové tance
Pohybové vyjádření hudby-
improvizace, pantomima

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
 - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu:•
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti•
 - zařazuje do pohyb. režimu korektivní cvičení•
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci  úrazu spolužáka•
 - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybu•
 - jedná v duchu fair play•
 - užívá osvojované tělocvičné názvosloví•
 - zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•
 - změří základní pohybové výkony•
 - orientuje se v informačních zdrojích•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

6. Základy pohybových her
Očekávané výstupy

žák:

Podílí se na organizaci svého pohybového režimu a některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně , projevuje přiměřenou
samostatnost
a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti

 - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu:•

-Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti , rozvoj pohybových
schopností a dovedností. Vytváří varianty osvojených pohybových
her.

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti

•

Realizuje  pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka, provede jednoduchou první pomoc a přivolá lékaře.

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci  úrazu
spolužáka

•

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

 - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybu•

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

 - jedná v duchu fair play•

Cvičí podle jednoduchého nákresu a popisu.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence.

 - užívá osvojované tělocvičné názvosloví•

Podílí se na organizaci pohybových her a soutěží v hodinách Tv
ale i mimo školní vyučování, zvláště ve volném čase .

 - zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•

zvládá měření základních pohybových výkonů a dovede je
porovnat s předchozími výsledky

 - změří základní pohybové výkony•

 - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových
aktivitách a sportovních akcích ve škole a v místě
bydliště, samostatně získá potřebné informace

 - orientuje se v informačních zdrojích•

Učivo
Vybíjená
základní pravidla
obměny hry
Fotbal
jednoduchá pravidla a herní systémy
Florbal
základní terminologie a pravidla
základní herní kombinace
zpracování, přihrávka, střelba
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

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
 - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu:•
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti•
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci  úrazu spolužáka•
 - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybu•
 - jedná v duchu fair play•
 - užívá osvojované tělocvičné názvosloví•
 - zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•
 - změří základní pohybové výkony•
 - orientuje se v informačních zdrojích•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

7. Turistika a pobyt v přírodě
Očekávané výstupy

žák:

Podílí se na organizaci svého pohybového režimu a některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně , projevuje přiměřenou
samostatnost
a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti

 - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu:•

Realizuje  pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka, provede jednoduchou první pomoc a přivolá lékaře.

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci  úrazu
spolužáka

•

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

 - jedná v duchu fair play•

Podílí se na organizaci pohybových her a soutěží v hodinách Tv
ale i mimo školní vyučování, zvláště ve volném čase .

 - zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•

 - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových
aktivitách a sportovních akcích ve škole a v místě
bydliště, samostatně získá potřebné informace

 - orientuje se v informačních zdrojích•

Učivo
přesun v terénu
chůze v terénu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Lidské vztahy

Etnický původ

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Přírodověda
Vlastivěda

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
 - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu:•
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci  úrazu spolužáka•
 - jedná v duchu fair play•
 - zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•
 - orientuje se v informačních zdrojích•

8. Plavání
Očekávané výstupy

žák:

Podílí se na organizaci svého pohybového režimu a některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně , projevuje přiměřenou
samostatnost
a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti

 - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu:•

Realizuje  pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka, provede jednoduchou první pomoc a přivolá lékaře.

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci  úrazu
spolužáka

•

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

 - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybu•

zvládá měření základních pohybových výkonů a dovede je
porovnat s předchozími výsledky

 - změří základní pohybové výkony•

 - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových
aktivitách a sportovních akcích ve škole a v místě
bydliště, samostatně získá potřebné informace

 - orientuje se v informačních zdrojích•

Učivo

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

5. ročník
Desetinná čísla

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
 - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu:•
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci  úrazu spolužáka•
 - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybu•
 - změří základní pohybové výkony•
 - orientuje se v informačních zdrojích•

9. Bruslení
Očekávané výstupy

žák:

Podílí se na organizaci svého pohybového režimu a některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně , projevuje přiměřenou
samostatnost
a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti

 - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu:•

-Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti , rozvoj pohybových
schopností a dovedností. Vytváří varianty osvojených pohybových
her.

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti

•

Realizuje  pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka, provede jednoduchou první pomoc a přivolá lékaře.

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci  úrazu
spolužáka

•

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

 - jedná v duchu fair play•

Podílí se na organizaci pohybových her a soutěží v hodinách Tv
ale i mimo školní vyučování, zvláště ve volném čase .

 - zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•

zvládá měření základních pohybových výkonů a dovede je
porovnat s předchozími výsledky

 - změří základní pohybové výkony•

 - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových
aktivitách a sportovních akcích ve škole a v místě
bydliště, samostatně získá potřebné informace

 - orientuje se v informačních zdrojích•

Učivo
jízda vpřed, vzad
překládání
hra LH
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Lidské vztahy

Etnický původ

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

5. ročník
Desetinná čísla

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
 - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu:•
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti•
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci  úrazu spolužáka•
 - jedná v duchu fair play•
 - zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•
 - změří základní pohybové výkony•
 - orientuje se v informačních zdrojích•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

10. Hygiena a bezpečnost
Očekávané výstupy

žák:

Podílí se na organizaci svého pohybového režimu a některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně , projevuje přiměřenou
samostatnost
a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti

 - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu:•

-Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti , rozvoj pohybových
schopností a dovedností. Vytváří varianty osvojených pohybových
her.

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti

•

zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením

 - zařazuje do pohyb. režimu korektivní cvičení•

Realizuje  pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka, provede jednoduchou první pomoc a přivolá lékaře.

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci  úrazu
spolužáka

•

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

 - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybu•

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

 - jedná v duchu fair play•

Cvičí podle jednoduchého nákresu a popisu.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence.

 - užívá osvojované tělocvičné názvosloví•

Podílí se na organizaci pohybových her a soutěží v hodinách Tv
ale i mimo školní vyučování, zvláště ve volném čase .

 - zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•

zvládá měření základních pohybových výkonů a dovede je
porovnat s předchozími výsledky

 - změří základní pohybové výkony•

 - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových
aktivitách a sportovních akcích ve škole a v místě
bydliště, samostatně získá potřebné informace

 - orientuje se v informačních zdrojích•

Učivo
Základy bezpečnosti a hygieny v tělocvičně, na hřišti, v bazénu, na
ledě ...

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Psychohygiena

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
 - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu:•
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti•
 - zařazuje do pohyb. režimu korektivní cvičení•
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci  úrazu spolužáka•
 - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybu•
 - jedná v duchu fair play•
 - užívá osvojované tělocvičné názvosloví•
 - zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•
 - změří základní pohybové výkony•
 - orientuje se v informačních zdrojích•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

soutěž, 5. ročník soutěže družstev se zaměřením na spolupráci a sportovní

chování - štafety Rozvíjené K.K.: 1. K. komunikativní: žák rozumí různým

typům běžně užívaných gest, zvuků a reaguje na ně 2. K. sociální a personální:

žák účinně spolupracuje ve skupině a pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti 3.

K. k řešení problémů: žák sleduje pokrok vlastní i celé skupiny při zdolávání

problémů žák si uvědomuje zodpovědnost za svá rozhodnutí Organizace a řízení

učební činnosti: skupinová Organizace prostorová: tělocvična nebo hřiště

Organizace časová: 45 min. Nutné pomůcky: dle zadání učitele

Mezinárodní den dětí•

6. ročník
2 týdně, P
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

6. ročník

1. Činnosti ovlivňující uroveň pobybových dovedností
Očekávané výstupy

žák:

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu,tak aby některé pohybové činnosti zařazoval pravi-
delně a s konkrétním účelem. Pohybová aktivita našla místo v
každodenním životě.

Realizuje pravidelnou pohybovou činnost•

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti. Rozvoj pohybových
schopností a dovedností. Se zaměřením na rozvoj
rychlosti,vytrvalosti,, síly, koordinace a kloubní pobyblivosti.
 Samostatná příprava na  pobyhovou činností , příprava hlavních
svalových skupin pro nadcházející pobybovou činnost.
Aplikace osvojované pohybové dovednosti v souladu s
individuálními předpoklady ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

Rozvíjí  tělesnou zdatnost•

Samostatně se připraví na pobyhovou činnost
a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými
svaly
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu,
předvídá možnost nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Zařazuje do pohyb. režimu korektivní cvičení

Samostatně se připravuje na pohybovou činnost•

Seznámí se  zásadami olympionismu  a s osobností sportovce.
Tak aby při soutěžích a jednotlivých sportovních aktivitách jednal v
duchu fair play.
Uplatnuje ve sportovních činnostech zásady bezpečnosti, tak aby
dokázal odhadnout případná rizika.

Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•

Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí
k úspěchu družstva a dodržuje ji

Rozvíjí se v herní systematice sportovních her•

Podílí se na organizaci pohybových her a soutěží v hodinách Tv
ale i mimo školní vyučování, zejména ve volném čase .

Zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•

Orientace v historii a současnosti sportu
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka,
rozhodčího, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

Učivo
Atletika
běžecké techniky
nízky a polovysoký start
běh na 60 m
běh na 1500 m
štafetový běh
skok - dálka
skok - výška
hod míčkem

Gymnastika
Akrobacie:
kotoul - vpřed,vzad
kolébka vzad z různých postojů a poloh
stoj na lopatkách
stoj na rukou
přemet stranou
rovnovážné polohy v postojích, v kleku, v sedu,
v lehu
skoky na místě
skoky z místa
krátké sestavy z osvojených cvičebních tvarů
Přeskoky:
nácvik odrazu
roznoška
skrčka
Hrazda :
náskok do vzporu-zákmihem seskok
ze vzporu sešin vpřed
výmyk
Kruhy :
komíhání ve svisu
zákmihem seskok

Kladina (D) :
chůze
rovnovážné polohy
seskoky
poskoky
obraty
Rytmická a kondiční gymnastika

Šplh

Úpoly-střehové postoje,pády stranou,vzad

Sportovní hry

Fotbal :
základ. pravidla a terminologie
herní činnosti jednotlivce:
uvolňování, nabíhání,příhrávka, střelba
Basketbal :
základ. pravidla a terminologie
herní činnosti jednotlivce:
uvolňování,příhrávka, střelba
Volejbal :
základ. pravidla a terminologie
herní činnosti jednotlivce:
odbití obouruč vrchem a spodem
Florbal:
základ. pravidla a terminologie
základní herní kombinace
herní čeinnosti jednotlivce:
uvolňování, zpracování,příhrávka a střelba

Netradiční sporty (ringo, bowling, …..)
Bruslení :
jízda vpřed,vzad,
překládání
LH hra
Plavání :
základní techniky plaveckých způsobů
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství

6. ročník
Člověk ve společnosti

Hudební výchova

Hudební pohybové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

6. ročník
Hudební pohybové činnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Realizuje pravidelnou pohybovou činnost•
Rozvíjí  tělesnou zdatnost•
Samostatně se připravuje na pohybovou činnost•
Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•
Rozvíjí se v herní systematice sportovních her•
Zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•
Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

6. ročník

2. Činnosti ovlivňující zdraví
Očekávané výstupy

žák:

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu,tak aby některé pohybové činnosti zařazoval pravi-
delně a s konkrétním účelem. Pohybová aktivita našla místo v
každodenním životě.

Realizuje pravidelnou pohybovou činnost•

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti. Rozvoj pohybových
schopností a dovedností. Se zaměřením na rozvoj
rychlosti,vytrvalosti,, síly, koordinace a kloubní pobyblivosti.
 Samostatná příprava na  pobyhovou činností , příprava hlavních
svalových skupin pro nadcházející pobybovou činnost.
Aplikace osvojované pohybové dovednosti v souladu s
individuálními předpoklady ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

Rozvíjí  tělesnou zdatnost•

Samostatně se připraví na pobyhovou činnost
a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými
svaly
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu,
předvídá možnost nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Zařazuje do pohyb. režimu korektivní cvičení

Samostatně se připravuje na pohybovou činnost•

Seznámí se  zásadami olympionismu  a s osobností sportovce.
Tak aby při soutěžích a jednotlivých sportovních aktivitách jednal v
duchu fair play.
Uplatnuje ve sportovních činnostech zásady bezpečnosti, tak aby
dokázal odhadnout případná rizika.

Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•

Orientace v historii a současnosti sportu
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka,
rozhodčího, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

Učivo
Význam pohybu
Životní styl - důležité místo,teré v něm sport zaujímá
Rozdělení sportu - výkonostní a rekreační
Základy strečinku
Orientační testy zdatnosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství

6. ročník
Člověk ve společnosti

7. ročník
Člověk ve společnosti

8. ročník
Člověk jako jedinec
Člověk ve společnosti

9. ročník
Člověk jako jedinec

Přírodopis

8. ročník
Biologie člověka

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
Realizuje pravidelnou pohybovou činnost•
Rozvíjí  tělesnou zdatnost•
Samostatně se připravuje na pohybovou činnost•
Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•
Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

3. Činnosti podporující pohybové učení
Očekávané výstupy

žák:

Samostatně se připraví na pobyhovou činnost
a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými
svaly
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu,
předvídá možnost nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Zařazuje do pohyb. režimu korektivní cvičení

Samostatně se připravuje na pohybovou činnost•

Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí
k úspěchu družstva a dodržuje ji

Rozvíjí se v herní systematice sportovních her•

Podílí se na organizaci pohybových her a soutěží v hodinách Tv
ale i mimo školní vyučování, zejména ve volném čase .

Zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•

Orientace v historii a současnosti sportu
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka,
rozhodčího, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

Učivo
tělocvičné názvosloví
nácvik základních povelů
základ grafického zápisu pohybu
nácvik herní spolupráce pro sportovní hry (herní systematika)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

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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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
Samostatně se připravuje na pohybovou činnost•
Rozvíjí se v herní systematice sportovních her•
Zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•
Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

4. Zdravotní tělesná výchova
Očekávané výstupy

žák:

Samostatně se připraví na pobyhovou činnost
a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými
svaly
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu,
předvídá možnost nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Zařazuje do pohyb. režimu korektivní cvičení

Samostatně se připravuje na pohybovou činnost•

Seznámí se  zásadami olympionismu  a s osobností sportovce.
Tak aby při soutěžích a jednotlivých sportovních aktivitách jednal v
duchu fair play.
Uplatnuje ve sportovních činnostech zásady bezpečnosti, tak aby
dokázal odhadnout případná rizika.

Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•

Učivo
ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE
ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ
základní druhy oslabení, jejich příčiny a možné důsledky - základní
pojmy osvojovaných činností, prevence a korekce oslabení, denní
režim z pohledu zdravotního oslabení, soustředění na cvičení,
vědomá kontrola cvičení, nevhodná cvičení a činnosti
(kontraindikace zdravotních oslabení)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
Biologie člověka

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Samostatně se připravuje na pohybovou činnost•
Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Jedná se o turistický kurz, který je zaměřen na turistickou aktivitu, ale hlavně na

seznámení se s třídním kolektivem. Rozvoj sebepoznání a týmové spolupráce

Rozvíjené KK : 1/ KK k učení - samostatně pozoruje a experimentuje, získané

výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v

budoucnosti 2/ KK k řešení problémů - samostatně i v týmu řeší problémy, volí

Turistický kurz•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

6. ročník

vhodné způsoby řešení 3/ KK komunikativní - formuluje a vyjadřuje své

myšlenky a názory 4/ KK pracovní - používá bezpečně a účinně materiály,

nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnost Mezioborové

přesahy a vazby: přírodopis, zeměpis,biologie

Soutěže
Jedná se o soutěž rozvíjející pohybové schopnosti a vytvářející nové dovednosti.

Soutěžíme v těchto disciplínách: Běh 60m, skok z místa, hod plným míčem, hod

kriketovým míčem, skok do dálky pomocí tyče, vytrvalostní běh, hod do dálky

oštěpem, skok daleký, překážkový běh, švihadlo - skok Rozvíjené KK : 1/ KK k

učení - vybudování pozitivního vztahu ke zdravému životnímu stylu 2/ KK k

řešení problémů - samostatně i v týmu řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení

3/ KK komunikativní - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory 4/ KK

pracovní - používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje

vymezená pravidla, plní povinnost VMezioborové přesahy a vazby: biologie,

chemie

Desetiboj•

7. ročník
2 týdně, P
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

7. ročník

1. Činnosti ovlivňující zdraví
Očekávané výstupy

žák:

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu,tak aby některé pohybové činnosti zařazoval pravi-
delně a s konkrétním účelem. Pohybová aktivita našla místo v
každodenním životě.

Realizuje pravidelnou pohybovou činnost•

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti. Rozvoj pohybových
schopností a dovedností. Se zaměřením na rozvoj
rychlosti,vytrvalosti,, síly, koordinace a kloubní pobyblivosti.
 Samostatná příprava na  pobyhovou činností , příprava hlavních
svalových skupin pro nadcházející pobybovou činnost.
Aplikace osvojované pohybové dovednosti v souladu s
individuálními předpoklady ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

Rozvíjí  tělesnou zdatnost•

Samostatně se připraví na pobyhovou činnost
a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými
svaly
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu,
předvídá možnost nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Zařazuje do pohyb. režimu korektivní cvičení

Samostatně se připravuje na pohybovou činnost•

Seznámí se  zásadami olympionismu  a s osobností sportovce.
Tak aby při soutěžích a jednotlivých sportovních aktivitách jednal v
duchu fair play.
Uplatnuje ve sportovních činnostech zásady bezpečnosti, tak aby
dokázal odhadnout případná rizika.

Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•

Orientace v historii a současnosti sportu
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka,
rozhodčího, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

Učivo
Význam pohybu
Životní styl - důležité místo,teré v něm sport zaujímá
Rozdělení sportu - výkonostní a rekreační
Základy strečinku
Orientační testy zdatnosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství

7. ročník
Člověk ve společnosti

Výchova ke zdraví

Rodinná výchova

přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví

7. ročník
Rodinná výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

7. ročník

Kritéria hodnocení
Realizuje pravidelnou pohybovou činnost•
Rozvíjí  tělesnou zdatnost•
Samostatně se připravuje na pohybovou činnost•
Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•
Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

7. ročník

2. Činnosti ovlivňující uroveň pobybových dovedností
Očekávané výstupy

žák:

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu,tak aby některé pohybové činnosti zařazoval pravi-
delně a s konkrétním účelem. Pohybová aktivita našla místo v
každodenním životě.

Realizuje pravidelnou pohybovou činnost•

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti. Rozvoj pohybových
schopností a dovedností. Se zaměřením na rozvoj
rychlosti,vytrvalosti,, síly, koordinace a kloubní pobyblivosti.
 Samostatná příprava na  pobyhovou činností , příprava hlavních
svalových skupin pro nadcházející pobybovou činnost.
Aplikace osvojované pohybové dovednosti v souladu s
individuálními předpoklady ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

Rozvíjí  tělesnou zdatnost•

Samostatně se připraví na pobyhovou činnost
a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými
svaly
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu,
předvídá možnost nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Zařazuje do pohyb. režimu korektivní cvičení

Samostatně se připravuje na pohybovou činnost•

Seznámí se  zásadami olympionismu  a s osobností sportovce.
Tak aby při soutěžích a jednotlivých sportovních aktivitách jednal v
duchu fair play.
Uplatnuje ve sportovních činnostech zásady bezpečnosti, tak aby
dokázal odhadnout případná rizika.

Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•

Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí
k úspěchu družstva a dodržuje ji

Rozvíjí se v herní systematice sportovních her•

Podílí se na organizaci pohybových her a soutěží v hodinách Tv
ale i mimo školní vyučování, zejména ve volném čase .

Zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•

Orientace v historii a současnosti sportu
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka,
rozhodčího, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

Učivo
Atletika
běžecké techniky
nízky a polovysoký start
běh na 60 m
běh na 1500 m
štafetový běh
skok - dálka
skok - výška
hod míčkem

Gymnastika
Akrobacie:
kotoul - vpřed,vzad
kolébka vzad z různých postojů a poloh
stoj na lopatkách
stoj na rukou
přemet stranou
rovnovážné polohy v postojích, v kleku, v sedu,
v lehu
skoky na místě
skoky z místa
krátké sestavy z osvojených cvičebních tvarů
Přeskoky:
nácvik odrazu
roznoška
skrčka
Hrazda :
náskok do vzporu-zákmihem seskok
ze vzporu sešin vpřed
výmyk
Kruhy :
komíhání ve svisu
zákmihem seskok

Kladina (D) :
chůze
rovnovážné polohy
seskoky
poskoky
obraty
Rytmická a kondiční gymnastika

Šplh

Úpoly-střehové postoje,pády stranou,vzad

Sportovní hry

Fotbal :
základ. pravidla a terminologie
herní činnosti jednotlivce:
uvolňování, nabíhání,příhrávka, střelba
Basketbal :
základ. pravidla a terminologie
herní činnosti jednotlivce:
uvolňování,příhrávka, střelba
Volejbal :
základ. pravidla a terminologie
herní činnosti jednotlivce:
odbití obouruč vrchem a spodem
Florbal:
základ. pravidla a terminologie
základní herní kombinace
herní čeinnosti jednotlivce:
uvolňování, zpracování,příhrávka a střelba

Netradiční sporty (ringo, bowling, …..)
Bruslení :
jízda vpřed,vzad,
překládání
LH hra
Plavání :
základní techniky plaveckých způsobů
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství

7. ročník
Člověk ve společnosti

Přírodopis

8. ročník
Biologie člověka

Výchova ke zdraví

7. ročník
Rodinná výchova

přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví

7. ročník
Rodinná výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Realizuje pravidelnou pohybovou činnost•
Rozvíjí  tělesnou zdatnost•
Samostatně se připravuje na pohybovou činnost•
Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•
Rozvíjí se v herní systematice sportovních her•
Zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•
Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

3. Činnosti podporující pohybové učení
Očekávané výstupy

žák:

Seznámí se  zásadami olympionismu  a s osobností sportovce.
Tak aby při soutěžích a jednotlivých sportovních aktivitách jednal v
duchu fair play.
Uplatnuje ve sportovních činnostech zásady bezpečnosti, tak aby
dokázal odhadnout případná rizika.

Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•

Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí
k úspěchu družstva a dodržuje ji

Rozvíjí se v herní systematice sportovních her•

Podílí se na organizaci pohybových her a soutěží v hodinách Tv
ale i mimo školní vyučování, zejména ve volném čase .

Zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•

Orientace v historii a současnosti sportu
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka,
rozhodčího, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

Učivo
tělocvičné názvosloví
nácvik základních povelů
základ grafického zápisu pohybu
nácvik herní spolupráce pro sportovní hry (herní systematika)
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví

7. ročník
Rodinná výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•
Rozvíjí se v herní systematice sportovních her•
Zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•
Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

4. Zdravotní tělesná výchova
Očekávané výstupy

žák:

Samostatně se připraví na pobyhovou činnost
a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými
svaly
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu,
předvídá možnost nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Zařazuje do pohyb. režimu korektivní cvičení

Samostatně se připravuje na pohybovou činnost•

Seznámí se  zásadami olympionismu  a s osobností sportovce.
Tak aby při soutěžích a jednotlivých sportovních aktivitách jednal v
duchu fair play.
Uplatnuje ve sportovních činnostech zásady bezpečnosti, tak aby
dokázal odhadnout případná rizika.

Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•

Orientace v historii a současnosti sportu
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka,
rozhodčího, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

Učivo
činnosti a informace podporující korekce zdravotního oslabení
základní druhy oslabení, jejich příčiny a možné důsledky - základní
pojmy osvojovaných činností, prevence a korekce oslabení, denní
režim z pohledu zdravotního oslabení, soustředění na cvičení,
vědomá kontrola cvičení, nevhodná cvičení a činnosti
(kontraindikace zdravotních oslabení)
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
Biologie člověka

Výchova ke zdraví

7. ročník
Rodinná výchova

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Samostatně se připravuje na pohybovou činnost•
Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•
Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Zaměřeno na výuku lyžařských aktivit a pobytu v zimní přírodě Program by se

dal nazvat spíše dobrodružství v zimní přírodě nebo zimní aktivity. Vytvořili

jsme originální scénář, který vychází z všestranného přístupu k zimním sportům.

Zdokonalování celkové zdatnosti a lyžařských dovedností je samozřejmostí, ale

prioritou je výchovné působení, které vychází ze spojení vnitřního prožitku

překonávání sebe sama. K zvládnutí lyžařské techniky uplatňujeme herní princip.

Kladný prožitek chceme vytvářet nejen pomocí lyží, ale hodláme využívat

převážně takzvané snow blady a sněžnice. Večerní program je zaměřen na

osobnostně sociální hry. Pobyt na horách se stává již nákladnou záležitostí . KK -

KK učení - seznámit se základy výchovy ke zdraví, podpora vlastní tvořivosti a

myšlení KK k řešení problémů - vést k samostatnosti a odpovědnosti KK

komunikativní - využití schopností jednostivců při práci kolektivu KK sociální a

personální - spolupráce v týmu,vybudovat pocit sebedůvěry a sebevědom KK

občanské a pracovní - pochopit nutnost vlastní ochrany zdraví jako předpoklad

pro zdárný vývoj jedince Mezioborové přesahy a vazby - Biologie, Přírodopis,

Zeměpis, Matematiky, Fyzika

Lyžařský kurz•

Soutěže
Jedná se o soutěž rozvíjející pohybové schopnosti a vytvářející nové dovednosti.

Soutěžíme v těchto disciplínách: Běh 60m, skok z místa, hod plným míčem, hod

kriketovým míčem, skok do dálky pomocí tyče, vytrvalostní běh, hod do dálky

oštěpem, skok daleký, překážkový běh, švihadlo - skok Rozvíjené KK : 1/ KK k

učení - vybudování pozitivního vztahu ke zdravému životnímu stylu 2/ KK k

řešení problémů - samostatně i v týmu řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení

3/ KK komunikativní - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory 4/ KK

Desetiboj•

 415
Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

SMILE verze 3.0.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

7. ročník

pracovní - používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje

vymezená pravidla, plní povinnost VMezioborové přesahy a vazby: biologie,

chemie

8. ročník
2 týdně, P

1. Činnosti ovlivňující zdraví
Očekávané výstupy

žák:

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu,tak aby některé pohybové činnosti zařazoval pravi-
delně a s konkrétním účelem. Pohybová aktivita našla místo v
každodenním životě.

Realizuje pravidelnou pohybovou činnost•

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti. Rozvoj pohybových
schopností a dovedností. Se zaměřením na rozvoj
rychlosti,vytrvalosti,, síly, koordinace a kloubní pobyblivosti.
 Samostatná příprava na  pobyhovou činnost , příprava hlavních
svalových skupin pro nadcházející pobybovou činnost.
Aplikace osvojované pohybové dovednosti v souladu s
individuálními předpoklady ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

Rozvíjí  tělesnou zdatnost•

Samostatně se připraví na pobyhovou činnost
a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými
svaly
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu,
předvídá možnost nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Zařazuje do pohyb. režimu korektivní cvičení

Samostatně se připravuje na pobyhovou činnost•

Seznámí se  zásadami olympionismu  a s osobností sportovce.
Tak aby při soutěžích a jednotlivých sportovních aktivitách jednal v
duchu fair play.
Uplatnuje ve sportovních činnostech zásady bezpečnosti, tak aby
dokázal odhadnout případná rizika.

Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•

Orientace v historii a současnosti sportu
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka,
rozhodčího, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

Učivo
Význam pohybu
Životní styl - důležité místo,teré v něm sport zaujímá
Rozdělení sportu - výkonostní a rekreační
Základy strečinku
Orientační testy zdatnosti
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výchova ke zdraví

8. ročník
Rodinná výchova

přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví

8. ročník
Rodinná výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Realizuje pravidelnou pohybovou činnost•
Rozvíjí  tělesnou zdatnost•
Samostatně se připravuje na pobyhovou činnost•
Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•
Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

8. ročník

2. Činnosti ovlivňující uroveˇn pobybových dovedností
Očekávané výstupy

žák:

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu,tak aby některé pohybové činnosti zařazoval pravi-
delně a s konkrétním účelem. Pohybová aktivita našla místo v
každodenním životě.

Realizuje pravidelnou pohybovou činnost•

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti. Rozvoj pohybových
schopností a dovedností. Se zaměřením na rozvoj
rychlosti,vytrvalosti,, síly, koordinace a kloubní pobyblivosti.
 Samostatná příprava na  pobyhovou činnost , příprava hlavních
svalových skupin pro nadcházející pobybovou činnost.
Aplikace osvojované pohybové dovednosti v souladu s
individuálními předpoklady ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

Rozvíjí  tělesnou zdatnost•

Samostatně se připraví na pobyhovou činnost
a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými
svaly
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu,
předvídá možnost nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Zařazuje do pohyb. režimu korektivní cvičení

Samostatně se připravuje na pobyhovou činnost•

Seznámí se  zásadami olympionismu  a s osobností sportovce.
Tak aby při soutěžích a jednotlivých sportovních aktivitách jednal v
duchu fair play.
Uplatnuje ve sportovních činnostech zásady bezpečnosti, tak aby
dokázal odhadnout případná rizika.

Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•

Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí
k úspěchu družstva a dodržuje ji

Rozvíjí se v herní systematice sportovních her•

Podílí se na organizaci pohybových her a soutěží v hodinách Tv
ale i mimo školní vyučování, zejména ve volném čase .

Zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•

Orientace v historii a současnosti sportu
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka,
rozhodčího, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

Učivo
Atletika
běžecké techniky
nízky a polovysoký start
běh na 60 m
běh na 1500 m
štafetový běh
skok - dálka
skok - výška
hod míčkem

Gymnastika
Akrobacie:
kotoul - vpřed,vzad
kolébka vzad z různých postojů a poloh
stoj na lopatkách
stoj na rukou
přemet stranou
rovnovážné polohy v postojích, v kleku, v sedu,
v lehu
skoky na místě
skoky z místa
krátké sestavy z osvojených cvičebních tvarů
Přeskoky:
nácvik odrazu
roznoška
skrčka
Hrazda :
náskok do vzporu-zákmihem seskok
ze vzporu sešin vpřed
výmyk
Kruhy :
komíhání ve svisu
zákmihem seskok

Kladina (D) :
chůze
rovnovážné polohy
seskoky
poskoky
obraty
Rytmická a kondiční gymnastika

Šplh

Úpoly-střehové postoje,pády stranou,vzad

Sportovní hry

Fotbal :
základ. pravidla a terminologie
herní činnosti jednotlivce:
uvolňování, nabíhání,příhrávka, střelba
Basketbal :
základ. pravidla a terminologie
herní činnosti jednotlivce:
uvolňování,příhrávka, střelba
Volejbal :
základ. pravidla a terminologie
herní činnosti jednotlivce:
odbití obouruč vrchem a spodem
Florbal:
základ. pravidla a terminologie
základní herní kombinace
herní čeinnosti jednotlivce:
uvolňování, zpracování,příhrávka a střelba

Netradiční sporty (ringo, bowling, …..)
Bruslení :
jízda vpřed,vzad,
překládání
LH hra
Plavání :
základní techniky plaveckých způsobů
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství

8. ročník
Člověk jako jedinec
Člověk ve společnosti

Přírodopis

Biologie člověka
Hudební výchova

Hudební pohybové činnosti
Výchova ke zdraví

Rodinná výchova

přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví

8. ročník
Rodinná výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Realizuje pravidelnou pohybovou činnost•
Rozvíjí  tělesnou zdatnost•
Samostatně se připravuje na pobyhovou činnost•
Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•
Rozvíjí se v herní systematice sportovních her•
Zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•
Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

3. Činnosti podporující pohybové učení
Očekávané výstupy

žák:

Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí
k úspěchu družstva a dodržuje ji

Rozvíjí se v herní systematice sportovních her•

Podílí se na organizaci pohybových her a soutěží v hodinách Tv
ale i mimo školní vyučování, zejména ve volném čase .

Zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•

Orientace v historii a současnosti sportu
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka,
rozhodčího, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

Učivo
tělocvičné názvosloví
nácvik základních povelů
základ grafického zápisu pohybu
nácvik herní spolupráce pro sportovní hry (herní systematika)
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví

8. ročník
Rodinná výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Rozvíjí se v herní systematice sportovních her•
Zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•
Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

4. Zdravotní tělesná výchova
Očekávané výstupy

žák:

Samostatně se připraví na pobyhovou činnost
a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými
svaly
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu,
předvídá možnost nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Zařazuje do pohyb. režimu korektivní cvičení

Samostatně se připravuje na pobyhovou činnost•

Seznámí se  zásadami olympionismu  a s osobností sportovce.
Tak aby při soutěžích a jednotlivých sportovních aktivitách jednal v
duchu fair play.
Uplatnuje ve sportovních činnostech zásady bezpečnosti, tak aby
dokázal odhadnout případná rizika.

Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•

Orientace v historii a současnosti sportu
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka,
rozhodčího, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

Učivo

základní druhy oslabení, jejich příčiny a možné důsledky - základní
pojmy osvojovaných činností, prevence a korekce oslabení, denní
režim z pohledu zdravotního oslabení, soustředění na cvičení,
vědomá kontrola cvičení, nevhodná cvičení a činnosti
(kontraindikace zdravotních oslabení)
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
Biologie člověka

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Samostatně se připravuje na pobyhovou činnost•
Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•
Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Cílem je vodácká turistika s hlavními cíly - vodácký výcvik (základy pádlování,

pravidla sjezdu řeky), pobyt v přírodě Expedice Orlice je školní vodácký kurz,

který je postaven na principech zážitkové pedagogiky. Účelem jsou nejen

kvalitní prožitky v krásném přírodním prostředí řeky Orlice, avšak primárním

cílem je prostřednictvím zdolání výzvy, kterou v tomto případě představuje řeka

Orlice, prohloubit stávající dovednosti a získání nových životních zkušeností.

Jedná se tedy o osobnostní rozvoj jednotlivce, ale zároveň probloubení pravidel

týmové spolupráce třídního kolektivu. KK - KK učení - seznámit se základy

výchovy ke zdraví, podpora vlastní tvořivosti a myšlení KK k řešení problémů -

vést k samostatnosti a odpovědnosti KK komunikativní - využití schopností

jednostivců při práci kolektivu KK sociální a personální - spolupráce v

týmu,vybudovat pocit sebedůvěry a sebevědom KK občanské a pracovní -

pochopit nutnost vlastní ochrany zdraví jako předpoklad pro zdárný vývoj

Vodácký výcvik•

Soutěže
Jedná se o soutěž rozvíjející pohybové schopnosti a vytvářející nové dovednosti.

Soutěžíme v těchto disciplínách: Běh 60m, skok z místa, hod plným míčem, hod

kriketovým míčem, skok do dálky pomocí tyče, vytrvalostní běh, hod do dálky

oštěpem, skok daleký, překážkový běh, švihadlo - skok Rozvíjené KK : 1/ KK k

učení - vybudování pozitivního vztahu ke zdravému životnímu stylu 2/ KK k

řešení problémů - samostatně i v týmu řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení

3/ KK komunikativní - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory 4/ KK

pracovní - používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje

vymezená pravidla, plní povinnost VMezioborové přesahy a vazby: biologie,

chemie

Desetiboj•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

8. ročník

9. ročník
2 týdně, P

1. Činnosti ovlivňující zdraví
Očekávané výstupy

žák:

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu,tak aby některé pohybové činnosti zařazoval pravi-
delně a s konkrétním účelem. Pohybová aktivita našla místo v
každodenním životě.

Realizuje pravidelnou pohybovou činnost•

Samostatně se připraví pře pobyhovou činností
a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými
svaly
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu,
předvídá možnost nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Zařazuje do pohyb. režimu korektivní cvičení

Samostatně se připravuje na pobyhovou činnost•

Seznámí se  zásadami olympionismu  a s osobností sportovce.
Tak aby při soutěžích a jednotlivých sportovních aktivitách jednal v
duchu fair play.
Uplatnuje ve sportovních činnostech zásady bezpečnosti, tak aby
dokázal odhadnout případná rizika.

Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•

Orientace v historii a současnosti sportu
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka,
rozhodčího, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

Učivo
Význam pohybu
Životní styl - důležité místo,teré v něm sport zaujímá
Rozdělení sportu - výkonostní a rekreační
Základy strečinku
Orientační testy zdatnosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství

8. ročník
Člověk ve společnosti

9. ročník
Člověk jako jedinec

Výchova ke zdraví

Rodinná výchova

přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví

9. ročník
Rodinná výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
Realizuje pravidelnou pohybovou činnost•
Samostatně se připravuje na pobyhovou činnost•
Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•
Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

9. ročník

2. Činnosti ovlivňující uroveˇn pobybových dovedností
Očekávané výstupy

žák:

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu,tak aby některé pohybové činnosti zařazoval pravi-
delně a s konkrétním účelem. Pohybová aktivita našla místo v
každodenním životě.

Realizuje pravidelnou pohybovou činnost•

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti. Rozvoj pohybových
schopností a dovedností. Se zaměřením na rozvoj
rychlosti,vytrvalosti,, síly, koordinace a kloubní pobyblivosti.
 Samostatná příprava na  pobyhovou činnost , příprava hlavních
svalových skupin pro nadcházející pobybovou činnost.
Aplikace osvojované pohybové dovednosti v souladu s
individuálními předpoklady ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

Rozvíjí  tělesnou zdatnost•

Samostatně se připraví pře pobyhovou činností
a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými
svaly
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu,
předvídá možnost nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Zařazuje do pohyb. režimu korektivní cvičení

Samostatně se připravuje na pobyhovou činnost•

Seznámí se  zásadami olympionismu  a s osobností sportovce.
Tak aby při soutěžích a jednotlivých sportovních aktivitách jednal v
duchu fair play.
Uplatnuje ve sportovních činnostech zásady bezpečnosti, tak aby
dokázal odhadnout případná rizika.

Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•

Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí
k úspěchu družstva a dodržuje ji

Rozvíjí se v herní systematice sportovních her•

Podílí se na organizaci pohybových her a soutěží v hodinách Tv
ale i mimo školní vyučování, zejména ve volném čase .

Zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•

Orientace v historii a současnosti sportu
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka,
rozhodčího, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

Učivo
Atletika
běžecké techniky
nízky a polovysoký start
běh na 60 m
běh na 1500 m
štafetový běh
skok - dálka
skok - výška
hod míčkem

Gymnastika
Akrobacie:
kotoul - vpřed,vzad
kolébka vzad z různých postojů a poloh
stoj na lopatkách
stoj na rukou
přemet stranou
rovnovážné polohy v postojích, v kleku, v sedu,
v lehu
skoky na místě
skoky z místa
krátké sestavy z osvojených cvičebních tvarů
Přeskoky:
nácvik odrazu
roznoška
skrčka
Hrazda :
náskok do vzporu-zákmihem seskok
ze vzporu sešin vpřed
výmyk
Kruhy :
komíhání ve svisu
zákmihem seskok

Kladina (D) :
chůze
rovnovážné polohy
seskoky
poskoky
obraty
Rytmická a kondiční gymnastika

Šplh

Úpoly-střehové postoje,pády stranou,vzad

Sportovní hry

Fotbal :
základ. pravidla a terminologie
herní činnosti jednotlivce:
uvolňování, nabíhání,příhrávka, střelba
Basketbal :
základ. pravidla a terminologie
herní činnosti jednotlivce:
uvolňování,příhrávka, střelba
Volejbal :
základ. pravidla a terminologie
herní činnosti jednotlivce:
odbití obouruč vrchem a spodem
Florbal:
základ. pravidla a terminologie
základní herní kombinace
herní čeinnosti jednotlivce:
uvolňování, zpracování,příhrávka a střelba

Netradiční sporty (ringo, bowling, …..)
Bruslení :
jízda vpřed,vzad,
překládání
LH hra
Plavání :
základní techniky plaveckých způsobů
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství

9. ročník
Člověk jako jedinec

Přírodopis

8. ročník
Biologie člověka

Hudební výchova

9. ročník
Hudební pohybové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví

9. ročník
Rodinná výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Realizuje pravidelnou pohybovou činnost•
Rozvíjí  tělesnou zdatnost•
Samostatně se připravuje na pobyhovou činnost•
Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•
Rozvíjí se v herní systematice sportovních her•
Zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•
Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

9. ročník

3. Činnosti podporující pohybové učení
Očekávané výstupy

žák:

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu,tak aby některé pohybové činnosti zařazoval pravi-
delně a s konkrétním účelem. Pohybová aktivita našla místo v
každodenním životě.

Realizuje pravidelnou pohybovou činnost•

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti. Rozvoj pohybových
schopností a dovedností. Se zaměřením na rozvoj
rychlosti,vytrvalosti,, síly, koordinace a kloubní pobyblivosti.
 Samostatná příprava na  pobyhovou činnost , příprava hlavních
svalových skupin pro nadcházející pobybovou činnost.
Aplikace osvojované pohybové dovednosti v souladu s
individuálními předpoklady ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

Rozvíjí  tělesnou zdatnost•

Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí
k úspěchu družstva a dodržuje ji

Rozvíjí se v herní systematice sportovních her•

Podílí se na organizaci pohybových her a soutěží v hodinách Tv
ale i mimo školní vyučování, zejména ve volném čase .

Zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•

Orientace v historii a současnosti sportu
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka,
rozhodčího, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

Učivo
tělocvičné názvosloví
nácvik základních povelů
základ grafického zápisu pohybu
nácvik herní spolupráce pro sportovní hry (herní systematika)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví

9. ročník
Rodinná výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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5.8.2  Tělesná výchova
Učební osnovy

9. ročník

Kritéria hodnocení
Realizuje pravidelnou pohybovou činnost•
Rozvíjí  tělesnou zdatnost•
Rozvíjí se v herní systematice sportovních her•
Zorganizuje jednoduché pohybové hry a soutěže•
Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

4. Zdravotní tělesná výchova
Očekávané výstupy

žák:

Samostatně se připraví pře pobyhovou činností
a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými
svaly
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu,
předvídá možnost nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.
Zařazuje do pohyb. režimu korektivní cvičení

Samostatně se připravuje na pobyhovou činnost•

Seznámí se  zásadami olympionismu  a s osobností sportovce.
Tak aby při soutěžích a jednotlivých sportovních aktivitách jednal v
duchu fair play.
Uplatnuje ve sportovních činnostech zásady bezpečnosti, tak aby
dokázal odhadnout případná rizika.

Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•

Orientace v historii a současnosti sportu
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, diváka,
rozhodčího, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

Učivo

základní druhy oslabení, jejich příčiny a možné důsledky - základní
pojmy osvojovaných činností, prevence a korekce oslabení, denní
režim z pohledu zdravotního oslabení, soustředění na cvičení,
vědomá kontrola cvičení, nevhodná cvičení a činnosti
(kontraindikace zdravotních oslabení)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
Biologie člověka

9. ročník
Obecná biologie, genetika

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Samostatně se připravuje na pobyhovou činnost•
Uplatňuje pravidla fair play,hygieny a bezp. chování ve sportu•
Orientuje se ve sportov. informačních zdrojích•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže
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5.9  Člověk a svět práce
Učební osnovy

9. ročník

Zaměřen na cyklistiku ( dodržování pravidel silničního provozu), rozvoj fyzické

kondice, pobyt v atraktivním přírodním prostředí. Rozvíjené KK : 1/ KK k učení

- samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky

posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 2/ KK k řešení

problémů - samostatně i v týmu řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení 3/ KK

komunikativní - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory 4/ KK pracovní -

používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená

pravidla, plní povinnost

Cyklistický kurz•

Soutěže
Jedná se o soutěž rozvíjející pohybové schopnosti a vytvářející nové dovednosti.

Soutěžíme v těchto disciplínách: Běh 60m, skok z místa, hod plným míčem, hod

kriketovým míčem, skok do dálky pomocí tyče, vytrvalostní běh, hod do dálky

oštěpem, skok daleký, překážkový běh, švihadlo - skok Rozvíjené KK : 1/ KK k

učení -vybudování pozitivního vztahu ke zdravému životnímu stylu 2/ KK k

řešení problémů - samostatně i v týmu řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení

3/ KK komunikativní - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory 4/ KK

pracovní - používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje

vymezená pravidla, plní povinnost VMezioborové přesahy a vazby: biologie,

chemie

Desetiboj•

Charakteristika oblasti
Oblast člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání

základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní

orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž

žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých

podobách a širších souvislostech.

Vzdělávací oblast člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje

celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím

se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové

spoluúčasti žáků. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři

tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které

jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na šest tematických okruhů: Práce s technickými materiály,

Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Svět

práce. Tematické okruhy na 2. stupni tvoří nabídku, z níž školy vybírají podle svých podmínek a pedagogických

záměrů, kromě povinného tematického okruhu Svět práce, minimálně další dva tematické okruhy. Vybrané

tematické okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu.

Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník i odpovídající ročníky víceletých středních škol. Je

povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a lze jej zařadit již od 7. ročníku. Vzdělávací obsah je realizován v

průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům

(tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní

dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech

tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti

na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a

pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání

žáků co největší počet tematických okruhů.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky

k:

- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce

- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování

práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě

- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní

5.9  Člověk a svět práce
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5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

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

1 1 1+1 1

Charakteristika předmětu
PRACOVNÍ ČINNOSTI – charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni

Charakteristika výuky:

Praktické činnosti patří k činnostnímu učení, žáci uplatní zručnost, své individuální dovednosti , realizují své

nápady. V prvním období jsou vyučovacím předmětem z úzkými vazbami na ostatní předměty. Rozvíjí

motorické schopnosti, manuální dovednosti a pracovní návyky. Žáci se učí spolupracovat, pracovat v týmu. Učí

se základům technologické kázně, bezpečnosti práce a prostředí. Ve druhém období získávají žáci vědomosti

o materiálech se kterými pracují, nástrojích, které používají. Seznamují se s pracovními postupy, předlohami,

návody, náčrty. Učí se prakticky využívat poznatky z jiných vyučovacích předmětů, začínají se vytvářet základy

technického myšlení.

Dále se žáci učí dodržovat pracovní postup, organizovat svou práci, udržovat pořádek na pracovním místě, po

skončení práce si své místo uklidí. Žáci při praktických činnostech postupně získávají dobré předpoklady ke

správné volbě povolání a také k pozdějšímu společenskému uplatnění.

Obsah učiva:

Práce s papírem

Modelování

Práce s drobným materiálem

Práce se stavebnicí

Péče o květiny

Práce s kartonem

Práce montážní a demontážní

Práce s textilem

Lidové zvyky, tradice a řemesla

Stolování

Pěstitelské práce

Konstrukční činnosti

Práce se dřevem

Časové vymezení předmětu:

1.-5. ročník – 1 hodina týdně

Organizační vymezení předmětu:
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5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

Žák:Výuka probíhá ve třídě, dílnách, kuchyňce.

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cíle.

Samostatná práce

Práce ve dvojicích, skupinová, kolektivní

Krátkodobé projekty

Kompetence k učení

Žák:vybírá a využívá pro efektivní práci vhodné způsoby, metody a strategie, organizuje a řídí vlastní práci,

projevuje ochotu věnovat se další práci

využívá tvůrčích činností v praktickém životě

Učitel:hodnotí především individuálnáí tempo a možnosti žáků

užívá praktických příkladů a pomůcek

Kompetence k řešení problému

Žák:promýšlí a plánuje způsoby řešení, varianty řešení, využívá vlastního úsudku a zkušeností

ověřuje prakticky správnost řešení problému

Učitel:podporuje tvůrčí atmosféru ve třídě

motivuje žáky úlohami z praktického života

Kompetence komunikativní

Žák:rozumí obrazovým materiálům, tvořivě je využívá k aktivnímu zapojení se do společenského dění

Učitel:učí žáky aktivnímu naslouchání

Kompetence sociální a personální

Žák: spolupracuje ve skupině, na základě poznání v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce,

podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Učitel:dbá, aby se všichni zapojili

věnuje dostatek času reflexi dokončených aktivit

Kompetence občanské

Žák:projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění

Učitel:podněcuje k vyjádření vlastních názorů, nápadů

respektuje a vede k respektu indiv. rozdíly mezi dětmi

Kompetence pracovní

používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a dodržuje vymezená pravidla, přistupuje k výsledkům pracovní

činnosti z hlediska kvality, funkčnosti i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých

Učitel:vytváří pocit zodpovědnosti za společný úkol

učí žáky pracovat podle předem stanovených kritérií

Člověk a svět práce - charakteristika vyuč. předmětu na 2. stupni

Časové vymezení:

Vyučovací předmět člověk a svět práce se vyučuje v 8. ročníku, a to pouze jedno pololetí. Je vyučován

výchovným poradcem.

Charakteristika výuky:

Svět práce je zaměřen na praktické znalosti a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku, nezbytnou pro

uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. V závislosti na věku žáka se postupně buduje systém, který

žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším

profesním zaměření. Náplň výuky je doplněna spoluprací s Městským úřadem v Novém Městě nad Metují

/přehled volných míst v regionu/, Úřadem práce v Náchodě, PPP v Náchodě a středními školami v regionu.

Organizační vymezení výuky:

Výuka probíhá ve třídě a v příslušných institucích

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cíle

Samostatná práce

Práce ve dvojicích, skupinová, kolektivní

Krátkodobé projekty
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5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

Charakteristika vyučovacího předmětu

Psaní všemi deseti – 2. stupeň

Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací oblast předmětu

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu psaní všemi deseti

rozvíjení plynulého písemného projevu

výhody psaní na počítači před psaním na psacím stroji – možnosti úprav

Vyučovací předmět psaní všemi deseti je velmi úzce spjat s  informačními a komunikačními technologiemi.

Časová dotace

Vyučovací předmět psaní všemi deseti se vyučuje jako samostatný předmět a patří do oblasti Člověk a svět práce.

Je vyučován 0,5 h týdně.

Místo realizace

učebna PC

Formy a metody realizace

vyučovací hodina – samostatná práce

- k výuce je používán program Psanec

Průřezová témata

MDV – média v každodenním životě

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Učitel- vede žáky k vyhledávání a třídění informací

- vede žáky k užívání správné terminologie

-zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků

- sleduje při hodině pokrok všech žáků

- vede žáky k využívání výpočetní techniky

Žáci - využívají prostředků výpočetní techniky

Kompetence k řešení problémů

Učitel - zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

- vede žáky k plánování postupů

Žáci - vyhledávají informace vhodné k řešení problému

- samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení

- uvážlivě rozhodují

Kompetence komunikativní

Učitelv- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- vede žáky k výstižné argumentaci

Žáci - využívají informačních a komunikačních prostředků
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

Kompetence sociální a personální

Učitel - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- dodává žákům sebedůvěru

- vede žáky k dodržování pravidel

Žáci - věcně argumentují

Kompetence občanské

Učitel - motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních

Žáci - respektují přesvědčení druhých lidí

Kompetence pracovní

Učitel - učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi

- vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou

Žáci - dodržují hygienu práce

- dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou

- využívá svých znalostí v běžné praxi

Charakteristika vyučovacího předmětu

Ekonomika domácnosti - 8.roč.

Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací oblast předmětu Ekonomika domácnosti :

- vedení domácnosti

- výživa v rodině

- kultura bydlení

- ruční práce a šití

- dítě a jeho výchova v rodině

Tento předmět je úzce spjat s předmětem Rodinná výchova.

Časová dotace - jedno pololetí a jedna hodina týdně.

Charakteristika předmětu Ekonomika domácnosti:

- shrnout a utřídit dosud získané poznatky

- poskytnout žákům prostor pro získání dalších praktických a uživatelských dovedností spojených s vedením

a provozem domácnosti a s osvojením si pracovních postupů při různých činnostech v domácnosti

Předmět ve své komplexnosti má výrazným způsobem formovat přípravu žáků na rodinný život a životní role,

podílet se na vyjádření žádoucích postojů ke zdravému způsobu života, pozitivně ovlivnit jejich vztah

k praktickým činnostem a k práci a vytvářet podmínky pro cílenou životní a profesní orientaci žáků.

Charakteristika předmětu-Pěstitelské práce:

6.roč.-předmět upevňuje vztah k přírodě, učí množit, pěstovat a přesazovat rostliny v bytě i na zahradě.

-procvičuje a upevňuje ruční dovednosti, výrobu malých dárků, drobných aranžmá

-komplexně buduje v žácích kladný vztah práci

časová dotace - jedno pololetí a jedna hodina týdně

Tento předmět je spjat s předmětem technické práce.
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

Charakteristika předmětu "Práce s technickými materiály"

6. ročník (učí se chlapci i děvčata)

Tento předmět se zaměřuje na rozvoj dovedností v používání běžných technických pracovních prostředků

(měřidel, nástrojů a nářadí), na praktické řešení drobných technických problémů v běžných životních situacích.

Rozvíjeny jsou i vědomosti z technických oblastí - z nauky o technických materiálech a výrobní technologie.

Učivo předmětu rozvíjí zejména přesnost v myšlení i v provádění technických činností, odpovědnost za dílčí

i finální výsledky každé technické operace, šetrnost při používání technických prostředků a zařízení, ve spotřebě

technických materiálů a energií, ve vztahu kživotnímu prostředí, podporuje rozvoj technického myšlení

a tvůrčího potenciálu žáků. Vede k vytváření elementárních návyků v oblasti bezpečnosti při používání nástrojů

při běžných situacích. Posiluje motorické dovednosti a vytváří elementární základy technické gramotnosti žáka.

Důležitá je informovanost žáků o možnostech jejich budoucího uplatnění v technických oborech.

Časová dotace

Max. 20 hodin za půl roku, 1 hod. za týden

Kompetence k učení

Žák vybírá a využívá pro efektivní práci vhodné způsoby, metody a strategie, organizuje a řídí vlastní práci,

využívá tvůrčích činností v praktickém životě

Kompetence k řešení problému

Žák promýšlí a plánuje způsoby řešení, varianty řešení, využívá vlastního úsudku a zkušeností

ověřuje prakticky správnost řešení problému

Kompetence pracovní

Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a dodržuje vymezená pravidla, přistupuje k výsledkům

pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých

Realizace

Učebna dílen

Formy a metody realizace

Samostatná práce s osobní zodpověností za finální výrobek sloužící nějakému účelu,

jsou uplatňovány především v praktciké části, kdy žák samostatně pod vedením zkušeného učitele technické

výchovy vytváří výrobky ze dřeva, kovu a plastu a kde se tak seznamuje s materiály a nástroji, které jsou vhodné

pro jejich opracování. Formou prezentací se zanamuje žáky s teoretickými základy o materiálech, nástrojích

a výrobních technologiích.

Hodnocení práce

Individuální přístup podle technické zručnosti žáka a jeho snahy dosáhnout co možná nejvyšší kvality finálního

výrobku.

Role učitele-technika

Svými znalostmi o materiálech, nástrojích a pracovních postupech

zaručuje základní seznámení žáků s danými materiály a pracovními postupy, jejich dobrým technickým

zpracováním, zabývá se i estetickou hodnotou výrobků.

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

• Kompetence k řešení problémů
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

• 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

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si

vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní , společenské a kulturní jevy

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné

znaky, využívá získané vědomostí a dovednosti k objevování různých variant řešení,

nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

• Kompetence komunikativní

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,

souvisle a kultuvovaně v písemném i ústním projevu

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reguje na ně a

tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou

komunikaci s okolním světem

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

• Kompetence sociální a personální

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se spoplečně s pedagogy na vytváření pravidel

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně

ovlivňuje kvalitu společné práce

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě

potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a

samostatný rozvoj, ovládá a řídí svůje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu

sebeuspokojení a sebeúcty

• Kompetence občanské

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc

a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví

člověka

• respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do

kulturního dění a sportovních aktivit

• chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy, respektuje požadavky

na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale

udržitelného rozvoje společnosti

• Kompetence pracovní

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla,

plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví

druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních i společenských hodnot

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším

vzdělávání a profesním zaměření
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

• rozvíjí své podnikateské myšlení, orientuje se v základních aktivitách potřebných k

uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko

podnikání, rozvíjí své podnikateské myšlení

1. ročník
1 týdně, P

1.   Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy

žák:

Používá nůžky,nůž, jehlu, bavlnku
Pracuje podle slovního návodu a předlohy
Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k
použitému materiálu

Vytváří jednoduchými postupy různé předměty•

Učivo
-vytváří jednoduchými postupy různé předměty
Z tradičních i netradičních materiálů

-používá nůžky,nůž, jehlu, bavlnku

-pracuje podle slovního návodu a předlohy

-volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
Vzhledem k použitému materiálu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

1. ročník
Prvouka

přesahy z učebních bloků:

Matematika

1. ročník
Obor přirozených čísel 11-20
Geometie

Člověk a jeho svět

Prvouka
Výtvarná výchova

3. Experimentování a práce s
výtvarnými prostředky

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vytváří jednoduchými postupy různé předměty•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

1. ročník

2. Práce s papírem
Očekávané výstupy

žák:

Užívá nůžky, provádí různé techniky:překládání,utržení
,vytrhávání,skládání,vystřihování,nalepování
Zjišťuje základní vlastnosti papíru a lepidla
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce

Používá nůžky, stříhá, vytrhává•

Učivo
skládání, vystřihování, vytrhávání
tematické práce k ročním obdobím, svátky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
2. Výtvarné osvojování skutečnosti
3. Experimentování a práce s
výtvarnými prostředky

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Slabikářové období

Hudební výchova

Zvuk,tón,rytmus,melodie
Výtvarná výchova

3. Experimentování a práce s
výtvarnými prostředky

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Používá nůžky, stříhá, vytrhává•

3. Modelování
Očekávané výstupy

žák:

Seznámení se s vlastnostmi modelíny, moduritu
Zachází s materiály: válení v dlaních, prstech,na podložce,
roztlačování, ubírání, přidávání, vytahování a modelování hmoty
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce

Pracuje s modelínou•

Učivo
práce s modelínou, moduritem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
4. Výtvarné umění a životní prostředí

přesahy z učebních bloků:

Matematika

1. ročník
Geometie

Český jazyk a literatura

Slabikářové období
Matematika

Obor přirozených čísel 0-10

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

1. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pracuje s modelínou•

4. Práce montážní a demontážní
Očekávané výstupy

žák:

Se stavebnicemi, pracuje s předlohou, provádí montáž a
demontáž

Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí•

Učivo
práce s různými stavebnicemi, montáž, demontáž

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Kreativita

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

1. ročník
Obor přirozených čísel 11-20

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí•

5. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

žák:

Pečuje o nenáročné rostliny-ošetřuje je,pěstuje podle daných
zásad

Pečuje o nenáročné rostliny•

Učivo
- pěstování pokojových rostlin,zalévání
-setí osení na velikonoce

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

1. ročník
Jednotky SI

Člověk a jeho svět

Prvouka

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

1. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pečuje o nenáročné rostliny•

6. Příprava pokrmu
Očekávané výstupy

žák:

Chová se vhodně při stolování a dodržuje pravidla společenského
chování,rozezná základní vybavení kuchyně
Ukáže jednoduchou úpravu stolu

Chová se vhodně při stolování•

Učivo
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

1. ročník
Jednotky SI

Člověk a jeho svět

Prvouka

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Chová se vhodně při stolování•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Žáci v rámci tradic těchto svátků uspořádají výstavu svých prací pro veřejnost.Velikonoční - vánoční

výstava

•

2. ročník
1 týdně, P
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

2. ročník

1. Práce s papírem a kartonem
Očekávané výstupy

žák:

Rozlišuje vlastnosti papíru,kartonu, lepidla
/tloušťka, tvrdost,barva,savost/
Zpracovává: materiál pomocí nůžek,nože, lepidla, kolíčků
Provádí různé techniky-
překládání,ořezavání,přestřižení,vytrhávání,skládání,slepování,nal
epování, odměřování

Pojmenuje druhy papíru•

Učivo
Vlastnosti papíru a kartonu- ohýbání, mačkání, překládání

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
1. Praktické dovednosti
2. Výtvarné osvojování skutečnosti

přesahy z učebních bloků:

Matematika

2. ročník
Geometrie

Výtvarná výchova

1. Praktické dovednosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pojmenuje druhy papíru•

2. Práce s modelovací hmotou
Očekávané výstupy

žák:

Ovládá techniky práce-hnětení, válení,ubírání,spojování, sušení
Používá pomůcky-podložka, špachtle, nůž
Dodržuje zásady hygieny

Užívá různých materiálů-hlína, plastelína, modurit•

Učivo
pracovní pomůcky a nástroje - funkce a využití

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

2. ročník
Prvouka

přesahy z učebních bloků:

Matematika

2. ročník
Geometrie

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

2. ročník

Kritéria hodnocení
Užívá různých materiálů-hlína, plastelína, modurit•

3. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy

žák:

Pracuje podle slovního návodu a předlohy
Vytváří pracovními operacemi a postupy na základě své
představivosti různé výrobky
Využívá dalších materiálů-sláma,přírodniny,špejle,  drátky,krabičky
Užívá nástroje-nůžky, nůž,bavlnka, jehla,zavírací špendlíky
Dodržuje zásady pro bezpečnost s ostrými předměty

Seznamuje se s nástroji,pomůckami,s účelem jejich•

Učivo
sláma, přírodniny, špejle, přírodniny, drátky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
1. Praktické dovednosti

přesahy z učebních bloků:

Matematika

2. ročník
Obor přirozených čísel 0-100
Násobení a dělení přirozenými čísly 1-
5
Geometrie

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Seznamuje se s nástroji,pomůckami,s účelem jejich•

4. Práce montážní a demontážní
Očekávané výstupy

žák:

Vytváří plošné a prostorové kompozice,užívá stavebnice se
spojovacími prvky a díly-konstrukční činnosti

Využívá různé druhy stavebnic-seznámí se s návodem•

Učivo
stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Komunikace

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

2. ročník
Obor přirozených čísel 0-100

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

2. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Využívá různé druhy stavebnic-seznámí se s návodem•

5. Práce s textilem
Očekávané výstupy

žák:

Používá nůžky, jehly, špendlíky,bavlnky,lepidlo,dodržuje
bezpečnost a hygienu práce

Rozlišuje materiál-textílie bavlněné,lněné,hedvábné,•

Učivo
Bavlněná tkanina, nitě, stehovky, bavlnky, šňůrky, knoflíky, háčky,
poutka

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

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
Rozlišuje materiál-textílie bavlněné,lněné,hedvábné,•

6. Lidové zvyky, tradice a řemesla
Očekávané výstupy

žák:

Ozdoba kraslic,výroba vizovického těsta, práce se slámou
Poznávání na základě přímých ukázek,návštěvy muzeí•

Učivo
Výrobky z vizovického těsta, zdobení kraslic, výrobky ze
slámy,ozdoby, svícny podle období

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Lidské vztahy

Etnický původ

Multikulturalita

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Literární výchova

Výtvarná výchova

3. Experimentování a práce s
výtvarnými

Literární a dramatická výchova 2.ročník

Próza a poezie
Dramatizace

přesahy z učebních bloků:

Matematika

2. ročník
Jednotky času

Člověk a jeho svět

Prvouka
Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
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
Poznávání na základě přímých ukázek,návštěvy muzeí•

7. Stolování
Očekávané výstupy

žák:

Připravit talíře a příbory k obědu, ukáže správné chování u stolu a
připraví jednoduchý studený pokrm

připraví jednoduchý studený pokrm•

Učivo
Ukázka správného stolování

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Lidské vztahy

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
připraví jednoduchý studený pokrm•

8. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

žák:

Ošetřuje pokojové rostliny,přesazuje je, pozoruje klíčení semen a
provádí jednoduché společné záznamy o pozorování

Ošetřuje pokojové rostliny•

Učivo
Pozorování a ošetřování rostlin
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Ošetřuje pokojové rostliny•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Žáci v rámci tradic těchto svátků uspořádají výstavu svých prací pro veřejnost.Velikonoční - vánoční

výstava

•

3. ročník
1 týdně, P

1. Práce s papírem a kartonem
Očekávané výstupy

žák:

Balící,novinový,kancelářský, kreslící
Zpracovává materiály pomocí nůžek, lepidla, sešívačky,děrovačky
Ořezává, přestříhává,vytrhává,skládá,slepuje,odměřuje
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
Vytváří výrobky podle slovního návodu a předlohy

Pojmenovává a využívá druhy papíru•

Učivo
Využití různých druhů papíru, práce s materiály pomocí pomůcek

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
2. Výtvarné osvojování skutečnosti.
3. Experimentování a práce s
výtvarnými

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
1. Praktické dovednosti

Činnostní matematika 3. roč.

Peníze
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

3. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pojmenovává a využívá druhy papíru•

2. Práce s modelovací hmotou
Očekávané výstupy

žák:

Těsto,hlína,modurit,plastelína
Vybírá vhodné pomůcky a využívá je ke své tvůrčí činnosti-hněte,
válí,spojuje,vaří,sušíDbá na bezpečné zacházení s ostrými
předměty

Využívá při tvořivých činnostech různé materiály•

Učivo
Tvořivé činnosti s různými materiály

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

3. ročník
Prvouka

přesahy z učebních bloků:

Matematika

3. ročník
Geometrie

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Využívá při tvořivých činnostech různé materiály•

3. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy

žák:

Používá provázky,slámu, přírodniny,korek,drátky,karton,krabičky,
papír a nástroje
Využívá různé techniky-propichuje, spojuje, ohýbá,stříhá,
nalepuje, slepuje,lisuje,skládá do tvaru

Pracuje s drobnými materiály•

Učivo
Použití různých technik a materiálů, dodržování zásady bezpečnosti
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

3. ročník
Prvouka

přesahy z učebních bloků:

Matematika

3. ročník
Násobení přirozenými čísly 6-10
Pamětné a písemné sčítání a odčítání
dvojciferných čísel do 1 000
Zaokrouhlování čísel
Obor přirozených čísel 0-1 000

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pracuje s drobnými materiály•

4. Práce montážní a demontážní
Očekávané výstupy

žák:

Pracuje podle návodu,předlohy, náčrtu
Sestavuje modely
Vytváří prostorové výrobky, sestavuje jednoduché pohyblivé
modely

Provádí montáž a demontáž-stavebnice•

Učivo
Práce dle návodu, předlohy, sestavování modelů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Matematika

3. ročník
Geometrie

Činnostní matematika 3. roč.

Délka

přesahy z učebních bloků:

Matematika

3. ročník
Pamětné a písemné sčítání a odčítání
dvojciferných čísel do 1 000
Obor přirozených čísel 0-1 000

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Provádí montáž a demontáž-stavebnice•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

3. ročník

5. Práce s textilem
Očekávané výstupy

žák:

Používá bavlněnou tkaninu,nitě,stehovky,bavlnky,šňůrky,
knoflíky,háčky, poutka
Navléká nit,vytvoří uzlík,šije předníma zadním stehem,
prošívá,stříhá, sešívá

Používá bavlněnou tkaninu,nitě,stehovky,bavlnky,šňůrky•

Učivo
Navlékání nití, použití různých tkanin

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Etnický původ

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Literární výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Používá bavlněnou tkaninu,nitě,stehovky,bavlnky,šňůrky•

6. Lidové zvyky,tradice a řemesla
Očekávané výstupy

žák:

Poznává na základě ukázek nebo z videa,DVD, návštěva výstav a
muzeí
Vyrábí vizovic. těsto, zdobí kraslice, pracuje se slámou
Vyřezávání, ukázka batiky, vyrábí ozdoby, svícny

Poznává na základě ukázek  lidové zvyky, tradice•

Učivo
Výroba různých výrobků v návaznosti na tradice v určitém období

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Lidské vztahy

Etnický původ

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Literární výchova

Hudební výchova

Zpěv a intonace
Literární a dramatická výchova 3.ročník

Próza a poezie
Dramatizace

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Literární výchova
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

3. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Poznává na základě ukázek  lidové zvyky, tradice•

7. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

žák:

Pozorování, pečuje o rostliny, provádí jednoduché pětitelské
činnosti, vede samostatné pěstitels. pokusy
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti – 1.pomoc

Pozoruje přírodu, zaznamenává a zhodnotí výsledky•

Učivo
Péče o nenáročné rostliny, pozorování, jednoduché pěstitelské
pokusy, dodržování zásad hygieny

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

3. ročník
Prvouka

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pozoruje přírodu, zaznamenává a zhodnotí výsledky•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Žáci v rámci tradic těchto svátků uspořádají výstavu svých prací pro veřejnost.Velikonoční  - vánoční

výstava

•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

4. ročník

4. ročník
1 týdně, P

1. Práce s textilem
Očekávané výstupy

žák:

Zpracovává textilní suroviny
Zhotovuje různé výrobky
Používá nůžky, jehly, špendlíky,krejčovskou jehlu
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti

Zpracovává textilní suroviny•

Učivo
Práce s textilními materiály, zhotovování různých výrobků

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

4. ročník
3. Experimentování a práce s
výtvarnými prostředky

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Zpracovává textilní suroviny•

2. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy

žák:

Užívá různé druhy papíru-kartony, lepenky, krabičky, rozměřuje a
stříhá ,polepuje, vyrábí pomůcky do M,Př,vlastivědy
Zhotovuje složitější skládanky modely
Sešívá listy,seznámí se s funkcí a užitím nástrojů,
nářadí,ořezávačka, dírkovač,sešívačka, šablony

Užívá různé druhy papíru•

Učivo
Užití různých papírů, zhotovování skládanek, rozměřování , stříhání
,vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton,
textil, drát, fólie aj.)

- pracovní pomůcky a nástroje - funkce a využití

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

4. ročník
3. Experimentování a práce s
výtvarnými prostředky

přesahy z učebních bloků:

Matematika

4. ročník
Zlomky

Výtvarná výchova

1. Praktické dovednosti
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

4. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Užívá různé druhy papíru•

3. Práce s různými zvolenými materiály
Očekávané výstupy

žák:

Zhotovuje výrobky z jiných materiálů např.textil,
drát,folie,přírodniny

Zhotovuje výrobky z jiných materiálů např.textil•

Učivo
Výrobky ze zvolených materiálů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

4. ročník
3. Experimentování a práce s
výtvarnými prostředky

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
Komunikační a slohová výchova

Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Zhotovuje výrobky z jiných materiálů např.textil•

4. Práce s modelovací hmotou
Očekávané výstupy

žák:

Užívá materiály:model.hlína, sádra,modelit,kašírovací hmota,těsto
Zhotovuje různé předměty,jejich barvení,lakování

Užívá modelovacích materiálů•

Učivo
Zhotovování různých předmětů, jejich barvení, lakování, použití
modelovací hmoty

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Matematika

4. ročník
Geometrie

přesahy z učebních bloků:

Matematika

4. ročník
Zlomky
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

4. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Užívá modelovacích materiálů•

5. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy

žák:

Pracuje podle předlohy,náčrtu i dle slovního návodu
Sestavuje prostorové modely z kartonových vystřihovánek

Sestavuje prostorové modely•

Učivo
Práce dle předlohy, návodu, sestavování prostorových modelů

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Matematika

4. ročník
Geometrie

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Sestavuje prostorové modely•

6. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

žák:

Pěstuje pokojové rostliny,pečuje o ně,pozoruje růst,
Zapisuje pozorování

Pěstuje pokojové rostliny•

Učivo
Péče o rostliny, pozorování
Základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování,
výživa rostlin, osivo

- pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné
rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

4. ročník

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pěstuje pokojové rostliny•

7. Příprava pokrmu
Očekávané výstupy

žák:

Upravuje stůl,vymezí pravidla správného stolování
Samostatně připravuje jednoduché jídlo,udržuje pořádek, uklízí
pracovní místo a dodržuje zásady bezpečnosti při zacházení s
elektrickými spotřebiči

Vybírá a nakupuje potraviny pro přípravu jednoduchého jídla•

Učivo
Nákup potravin, úprava stolu, příprava jednoduchého jídla- základní
vybavení kuchyně

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

Matematika

4. ročník
Pamětné počítání do 100 000

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Vybírá a nakupuje potraviny pro přípravu jednoduchého jídla•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Aktivita 4. ročník využití odpadových materiálů k výrobě prostorových výrobků

Rozvíjené KK: kompetence občanské - chápe ekologické souvislosti a

environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí

kompetence pracovní - přistupuje k pracovní činnosti kvalitně, funkčně,

hospodárně Organizace a řízení učebníj činnosti - ve dvojicích, týmová práce

Organizace časová - dle potřeby

Den Země•

Aktivita 4. ročník společná práce na výrobcích pro výstavu vánoční (velikonoční)

Rozvíjené KK: kompetence občanské - respektuje, chrání a oceňuje naše tradice

kompetence pracovní - bezpečně používá materiály a nástroje a dodržuje pravidla

Organizace a řízení učební činnosti - indivudiální, ve dvojicích, v týmu

Organizace prostorová - učebna Organizace časová - dle potřeby, i vícedenní

výstava - vánoční

,velikonoční

•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

5. ročník

5. ročník
1 týdně, P

1. Práce sdrobným materiálem
Očekávané výstupy

žák:

Např. Korále, drátky, bužírka, víčka, kelímkyplsť
Rozlišuje materiály, aranžuje
Dodržuje bezpečnost práce

Kombinuje materiály přírodní, technické•

Učivo
Kombinování přírodních a technických materiálů, aranžování
,pracovní pomůcky a nástroje - funkce a využití

- jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

5. ročník
Užité práce dekorativní

přesahy z učebních bloků:

Matematika

5. ročník
Zlomky

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Kombinuje materiály přírodní, technické•

2. Práce s modelovací hmotou
Očekávané výstupy

žák:

Užívá materiály – plastelína, modelit, těsto, hlína, sádra,
kašírovací hmota
Zhotovuje výrobky, barví je, lakuje
Využívá prvky lidového umění při zdobení
Užívá váleček, špachtle, lišty, nůž
Modeluje , odlévá

Užívá modelovacích materiálů•

Učivo
Zhotovování výrobků, práce s modelovacími materiály, využití prvků
lidového umění

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

Matematika

5. ročník
Zlomky
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

5. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Užívá modelovacích materiálů•

3. Práce s papírem a kartonem
Očekávané výstupy

žák:

Hedvábný, novinový, balicí, krepový, vlnitá lepenka, karton, čtvrtka
Zhotovuje složitější skládanky, modely
Sešívá listy, připravuje obaly na pomůcky, sbírky, desky na
miniportfolia
Dodržuje bezpečnost práce a hygienu

Užívá různé druhy papíru, rozlišuje je•

Učivo
Rozlišování různých papírů, výroba různých pomůcek, miniportfolia,
dárků

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

5. ročník
Praktické dovednosti
Výtvarné osvojování skutečnosti

přesahy z učebních bloků:

Matematika

5. ročník
Zlomky

Výtvarná výchova

Užité práce dekorativní

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Užívá různé druhy papíru, rozlišuje je•

4. Práce s textilem
Očekávané výstupy

žák:

Používá základní stehy i ozdobné, přišívá knoflíky, háčky
Ušije si drobné užitečné věci, užívá náprstek,hříbek, jehly, nitě,
vyšívací příze, jehelníkDodržuje zásady hygieny, bezpečnosti,
Předchází úrazům vhodným chováním při práci
Užívá materiály-plsť, panama, hadříky, bavlna

Používá textilní materiály a používá základní stehy•

Učivo
Šití drobných užitečných věcí

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

Výtvarná výchova

5. ročník
Užité práce dekorativní
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

5. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Používá textilní materiály a používá základní stehy•

5. Práce montážní a demontážní
Očekávané výstupy

žák:

Pracuje dle slovního návodu, předlohy, náčrtu
Provádí při práci se stavebnicí jednoduchou montáž a demontáž
Užívá stavebnici z kartonových prvků
Rozměřuje, rýsuje, stříhá, nařezává, ohýbá
Dodržuje bezpečnost práce

Pracuje se stavebnicí•

Učivo
Montáž a demontáž při práci se stavebnicí, zhotovování
jednoduchých modelů

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pracuje se stavebnicí•

6. Práce se dřevem
Očekávané výstupy

žák:

Užívá sadu dřevěných kostek ze stavebnice
Zjišťuje stabilitu těles, sestavuje je, užívá dřevěné odřezky,
zachází s nožem, špejlemi, brusným papírem, kladívkem,
Hřebíky, měřítko, pravítko, lepidlo, hobliny,  vlnitá lepenka
Vyrábí jednoduché výrobky
Dodržuje zásady bezpečnosti

Užívá sadu dřevěných kostek ze stavebnice, dřevěné materiály•

Učivo
Vyrábí jednoduché výrobky, práce s materiály ze dřeva, dodržování
zásad bezpečnosti

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

5. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Užívá sadu dřevěných kostek ze stavebnice, dřevěné materiály•

7. Lidové zvyky,tradice , řemesla
Očekávané výstupy

žák:

Užívá různé materiály: sláma, šustí, těsto
Batikuje, zdobí kraslice
Navštěvuje výstavy, muzea

Užívá různé materiály: sláma, šustí•

Učivo
Návštěva muzeí, výstav, užití různých materiálů pro výrobu drobných
předmětů

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

5. ročník
Literární výchova

Člověk a jeho svět

Vlastivěda
Hudební výchova

Seznámení s hudbou vokální a
instrumentální

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

5. ročník
Užité práce dekorativní

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Užívá různé materiály: sláma, šustí•

8. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

žák:

Přesazuje pokojové rostliny, rozmnožujerostlinným dělením trsů,
řízky
Úprava květin ve váze, jednoduchá vazba

Úprava květin ve váze, jednoduchá vazba•

Učivo
Úprava květin, přesazování ,pozorování rostlin

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

Matematika

5. ročník
Geometrie
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

5. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Úprava květin ve váze, jednoduchá vazba•

9. U nás doma
Očekávané výstupy

žák:

Bezpečně užívá domácí spotřebiče, šetří energií
Prostírá stůl ke slavnostnímu pohoštění, připravuje pohoštění pro
přátele, zdobí
jednoduchý pokrm, aranžuje
Dodržuje bezpečnost a hygienu při práciv kuchyni, poskytne první
pomoc při úrazu
v kuchyni.

Připravuje pohoštění pro přátele, zdobí•

Učivo
Užití domácích spotřebičů, prostírání stolu, příprava pohoštění,
dodržování zásad bezpečnosti a hygieny

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

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Připravuje pohoštění pro přátele, zdobí•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

aktivita 5. ročník prostorové výrobky z kartonu, textilu (ulice, domy, postavy...)

Rozvíjené KK: kompetence pracovní - používá bezpečně příslušné materiály a

nástroje, dodržuje pravidla - chápe a realizuje podstatu podnikatelského záměru

kompetence sociální a personální - účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na

příjemné atmosféře Organizace a řízení učební činnosti - skupinová, ve dvojicích

Organizace časová - dle potřeby

prostorové vytváření•

Žáci v rámci tradic těchto svátků uspořádají výstavu svých prací pro veřejnost.Velikonoční - vánoční

výstava

•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
1 týdně, P

1. Pěstitelské práce a chovatelství
Očekávané výstupy

žák:

Naučí se a vyzkouší pěstování rostlin.
Vyzkouší si určování a typy pokojových a okrasných rostlin.

PPCH - volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných
rostlin

•

Sušení a sběr rostlin.
Příprava materiálu pro aranžmá.
Aranžování suchých a zelených rostlin.
Typy aranžmá,jejich třídění a vhodnost.

pěstuje a využívá květiny pro výzdobu•

Práce s nářadím, drobnou technikou a s hnojivy.
Úklid a bezpečnost při práci s nářadím a technikou.

používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu•

Seznámení s akvarijním a terarijním chovem exotických zvířat.
Chov drobného zvířectva.
Hygiena chovů a péče o zvířata.
Vypěstovat kladný vztah k drobnému zvířectvu.

prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad
bezpečného kontaktu se zvířaty

•

Pracuje bezpečně a ohleduplně.

dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného
zvířaty

•

Učivo
- základní podmínky pro pěstování - půda a její zpracování, výživa
roastlin, ochrana rostlin a půdy
- zelenina - osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování,
pěstování vybraných druhů zeleniny
- okrasné rostliny - základy ošetřování pokojových květin, pěstování
vybraných okrasných dřevin a  květin, květina v exteriéru a interiéru (
hydroponie, bonsaje ), řez, jednoduchá vazba, úprava květin
- ovocné rostliny - druhy ovocných rostlin, způsob pěstování,
uskladnění a zpracování
- léčivé rostliny, koření - pěstování vybrané rostliny, rostliny a zdraví
člověky, léčivé účinky rostlin, rostliny jedovaté, rostliny jako drogy
a jejich zneužívání, alergie
- chovatelství - chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena
a bezpečnost chovu, kontakt se známými a neznámými zvířaty

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
Biologie rostlin
Biologie hub

7. ročník
Biologie živočichů - obratlovci

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

6. ročník

Kritéria hodnocení
PPCH - volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin•
pěstuje a využívá květiny pro výzdobu•
používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu•
prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty•
dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty•

2. Práce s technickými materiály
Očekávané výstupy

žák:

- ovládá základní pracovní postupy se dřevem, kovem a plasty
- používá vhodné technologie k jejich opracování

PTM - provádí jednoduché práce s technickými materiály a
dodržuje technologickou kázeň

•

- vytváří jednoduché  technické výrobky ze dřeva, kovu a plastu
- orientuje se v užítí  výše uvedených materiálů a jejich
   fyzikálních a technických vlstností
- používá vhodné nástroje a nářadí pro opracování dřeva,
  kovu a  plastu
- uvědomuje si důležitost recyklace a menší energetické
náročnosti
   při zpacování a výrobě plastů
-  hospodárně zachází s nářadím a materiálem

řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a nářadí

•

- dokáže si vytvořit soupisku materiálu
- provádí měření a kontrolu
- stanoví si jednoduchý výrobní postup

organizuje a plánuje svoji pracovní činnost•

- nakreslí  od ruky jednoduchý náčrt výrobku
- přečte jednoduchý výkres
- zhotoví jednoduchý výkres, umí k tomu využít i vhodný
  program na PC

užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt
výrobku

•

-  při práci dbá na bezpečnost vlastní i ostatních
- dodržuje pravidla hygieny a ochrany zdraví
- ví, kde je lékárnička, umí poskytnout první pomoc při úrazu

dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady
bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne
první pomoc při úrazu

•

Učivo
Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty)
Pracovní pomůcky, nářadí, nástroje pro ruční opracování
Jednoduché pracovní operace a postupy
Organizace práce, důležité technologické postupy
Technické náčrty v životě člověka, technické informace, návody
Úloha techniky v životě člověka, technika a životní prostředí

Komentář

Žáci se seznamují s pracovním nářadím a nástroji pro ruční opracování. Osvojují si základní pracovní operace a postupy. Učí se organizaci
práce a zdokonalují se v technických náčrtech. Ujasňují si úlohu techniky jako nezbytného pomocníka v životě člověka a společnosti. Vytvoří
několik praktických výrobků ze dřeva, kovu a plastu.
Například
Dřevo: sochařská špachtle, tácek (intarzie)
Kov: model tělesa (pájení),
Plast: brousítko na tužky
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků:

Matematika

6. ročník
Krychle a kvádr

7. ročník
Hranoly

Dějepis

8. ročník
Modernizace společnosti

Výchova k občanství

7. ročník
Stát a hospodářství

8. ročník
Člověk jako jedinec

Přírodopis

6. ročník
Biologie rostlin

Výtvarná výchova

7. ročník
Užité práce dekorativní a prostorové
Výtvarné umění a životní prostředí

Člověk a svět práce

8. ročník
Základy elektrotechniky

přesahy z učebních bloků:

Matematika

6. ročník
Krychle a kvádr

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
PTM - provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň•
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí•
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost•
užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku•
dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu

•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

7. ročník

7. ročník
1 týdně, P

1. Psaní všemi deseti
Očekávané výstupy

žák:

- seznámí se se základními funkcemi klávesnice
- osvojí si výchozí polohu a standartní prstoklad

PSANÍ VŠEMI DESETI - seznámí se s klávesnicí•

- postupně pracuje se 4 typy cvičení daného programu
- podle potřeby volí různé typy cvičení

postupně získává schopnost psát všemi deseti•

- pokusí se o zvládnutí testu /souvislý text/ - opisuje vzorový test,
který je delší než v ostatních cvič.
- seznámí se s numerickou klávesnicí /prstoklad je pouze
doporučený, žák si může zvolit svůj vlastní/

zautomatizuje plynulé psaní všemi deseti•

- napíše podle diktátu souvislý text v textovém editoru
- napsaný text se snaží upravit
- uvědomuje si výhody počítače vzhledem k psacímu stroji - lze
dělit slova, zarovnávat text, provést pravopisnou kontrolu
napsaného textu, přejít na nový řádek, části textu lze libovolně
přesouvat, upravovat, měnit typ, styl a velikost písma

seznamuje se s možnostmi psaní v textovém editoru•

Učivo
Výchozí poloha prstů
Standartní prstoklad

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Jazyková výchova

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
PSANÍ VŠEMI DESETI - seznámí se s klávesnicí•
postupně získává schopnost psát všemi deseti•
zautomatizuje plynulé psaní všemi deseti•
seznamuje se s možnostmi psaní v textovém editoru•

2. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy Učivo
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výchova ke zdraví

7. ročník
Rodinná výchova

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

8. ročník
1+1 týdně, P
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

8. ročník

1. Svět práce
Očekávané výstupy

žák:

- k jednotlivým povoláním přiřadí pracoviště , pracovní prostředí,
pracovní prostředky, objekty a produkty práce, pracovní činnosti a
kvalifikační požadavky

SVET PRÁCE - orientuje se v pracovních činnostech vybraných
profesí

•

- pokusí se vyplnit tabulku s charakteristickými zvláštnostmi -
zájmy, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti, schopnosti a
dovednosti

posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání
a profesní přípravy

•

- seznámí se s informacemi o volbě povolání - brožury, letáky,
burzy středních škol, Dny otevřených dveří na středních školách
- orientuje se v nabídce institucí, které slouží k výběru povolání
/základní škola, PPP, ÚP, IPS/

využije profesní informace a poradenské služby pro výběr
vhodného vzdělávání

•

- sestaví svůj životopis
- seznámí se se způsoby hledání zaměstnání /internet,ÚP,
personální agentury.../

prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby
při vstupu na trh práce

•

Učivo
Faktory charakterizující lidskou práci
Rozhodování o profesní orientaci
Uplatnění ve světě práce
Způsoby hledání zaměstnání

Komentář

Zajištění profesních testů ve spolupráci s PPP /žák získá představu o výběru a zvládnutí střední školy/.
Návštěva Úřadu práce v Náchodě.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

Občan, občanská společnost a stát

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Komunikační a slohová výchova

Výchova k občanství

Člověk jako jedinec
Člověk ve společnosti
Stát a hospodářství
Stát a právo

přesahy z učebních bloků:
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

8. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
SVET PRÁCE - orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí•
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy•
využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání•
prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce•

2. Základy elektrotechniky
Očekávané výstupy Učivo

Úvod do elektrotechniky
(elektrický proud, vývoj elektrotechniky-historie, vynálezci, technické
využití elektrické energie, schematické značky a schémata)
1) Jednoduché elektrické obvody
2) Elektrická instalace v domácnosti
3) Elektrické spotřebiče v domácnosti

Komentář

Kapitoly 1) a 2) jsou doplňovány praktickými pracemi se stavebnicemi.
Dále je využíván pro tvorbu schématických obvodů program Edison elektro laboratoř.
Úzká je i návaznost na digitální technologie, žák si vybere digitální zařízení o kterém
vypracuje referát a dle možností ho předvede v praxi.

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

Český jazyk a literatura

6. ročník
Jazyková výchova

8. ročník
Jazyková výchova
Komunikační a slohová výchova

Výtvarná výchova

Užité práce dekorativní a prostorové
Člověk a svět práce

6. ročník
Práce s technickými materiály

Matematika

8. ročník
Základy statistiky

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

8. ročník

3. Ekonomika domácnosti
Očekávané výstupy Učivo

Vedení domácnosti - financování, rozpočet, systém domácích prací
Výživa v rodině - základní postupy při přípravě pokrmů, stolování,
obsluha
Kultura bydlení - zařízení bytu, funkčnost, estetičnost, aranžování
Kultura odívání - vkus a móda, udržování a ošetřování oděvu
Ruční práce a šití - drobné opravy, základy pletení
Dítě a jeho výchova v rodině - základní péče o dítě, návyky, neúplná
rodina

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Seberegulace a sebeorganizace

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výchova ke zdraví

8. ročník
Rodinná výchova

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Žákyně uplete jednoduchou šálu /hladce, obratce\Pletení šály•

Žáci zhotoví tradiční vánoční pokrmy, společně připraví slavnostní tabuli.Vánoční vaření•
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
1 týdně, P

1. Práce na PC
Očekávané výstupy Učivo

1) Práce v grafickém programu
   (základní obrazovka, práce s objekty, import, export, uložení do
PDF, využití grafického programu pro prentační a textový program)
2) Práce v prezentačním programu
    (základní seznámení s prezentační
programem,  tvorba prezentace, využití v předmětech)
3) Práce v textovém programu
   (rošíření textového programu, úprava textu, vkládání obrázků,
vytvoření tabulky)
4) Práce v tabulkovém  programu (zhotovení tabulky, výpočty
v tabulce, diagramy)
 

Komentář

1)  Práce s objekty, textem, uložení do souborů PDF
2) Zhotovení prezentace pro žákem vybraný předmět a dle vlastního výběru
3) Zhotovení textu do konkrétního předmětu
4) Využití tabulek do laboratorních prací, sportovních akcí, atd
 

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

Český jazyk a literatura

9. ročník
Jazyková výchova

Výtvarná výchova

7. ročník
Užité práce dekorativní a prostorové

Matematika

9. ročník
Rovnice, soustavy rovnic
Finanční gramotnost

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
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5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

9. ročník

2. Etická výchova
Očekávané výstupy Učivo

Etická výchova je zařazena do 1 pololetí v 9. ročníku.
Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů.
Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ve vzdělávacím
oboru Český jazyk a literatura navazuje etická výchova na učivo
naslouchání, mluvený projev, písemný projev a tvořivé činnosti
s literárním textem a ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk na učivo
pravidla komunikace v běžných každodenních situacích. Ve
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět navazuje na učivo domov,
škola, rodina, soužití lidí, chování lidí, základní globální problémy,
ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody, partnerství,
rodičovství a základy sexuální výchovy. Ve vzdělávací oblasti Člověk
a společnost ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství navazuje
na učivo naše škola, obec, region, kraj, lidská setkání, vztahy mezi
lidmi, zásady lidského soužití, podobnost a odlišnost lidí, osobní
rozvoj, vnitřní svět člověka a lidská práva. Ve vzdělávací oblasti
Člověk a příroda ve vzdělávacím oboru Přírodopis navazuje na učivo
životní styl a ochrana přírody a životního prostředí. Ve vzdělávací
oblasti Člověk a kultura ve vzdělávacím oboru Výtvarná výchova
navazuje na učivo prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností a ověřování komunikačních
účinků. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve vzdělávacím oboru
Výchova ke zdraví navazuje na učivo vztahy mezi lidmi a formy
soužití, změny v životě člověka a jejich reflexe, zdravý způsob života
a péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
a osobnostní a sociální rozvoj. V doplňujícím vzdělávacím oboru
Dramatická výchova navazuje na učivo základní předpoklady
dramatického jednání a proces dramatické a inscenační tvorby.
Z průřezových témat navazuje především na vzdělávací obsah
osobnostní a sociální výchovy, multikulturní výchovy,
environmentální výchovy a mediální výchovy.
Etická výchova žáka především vede: k navázání a udržování
uspokojivých vztahů, k vytvoření si pravdivé představy o sobě
samém, k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci
svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím
poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému vnímání vlivu vzorů při
vytváření vlastního světonázoru, k pochopení základních
environmentálních a ekologických problémů a souvislostí moderního
světa.
Doplňující vzdělávací obor etická výchova u žáka rozvíjí: sociální
dovednosti, které jsou zaměřeny nejen na vlastní prospěch, ale také
na prospěch jiných lidí a celé společnosti, na samostatné pozorování
s následným kritickým posouzením a vyvozením závěrů pro
praktický život, samostatnost při hledání vhodných způsobů řešení
problémů, správné způsoby komunikace, respekt k hodnotám,
názorům a přesvědčení jiných lidí, schopnost vcítit se do situací
ostatních lidí, pozitivní představu o sobě samém a schopnost účinné
spolupráce.
Hlavním důvodem pro zařazení etické výchovy do RVP ZV je
skutečnost, že v naší školské soustavě chybí předmět, který by
systematicky rozvíjel mravní stránku osobnosti žáků. Důležitost
a aktuálnost tohoto kroku podporují i zkušenosti z většiny zemí
OECD, ve kterých je předmět s podobným obsahem do
vzdělávacího systému zařazen
Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata:
1. Mezilidské vztahy a komunikace.
2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.
3. Pozitivní hodnocení druhých.
4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního
a společného rozhodnutí.
5. Komunikace citů.
6. Interpersonální a sociální empatie.
7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání.
Řešení konfliktů.
8. Reálné a zobrazené vzory.
9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení
se, spolupráce, přátelství.
10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální
problémy.
Očekávané výstupy
žák

    •  reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, 
eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit
vhodnou otázku
    •  si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své
pozitivní sebehodnocení
    •  se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast
na radosti i bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných
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5.9.2  Základy ekologie
Učební osnovy

9. ročník

2. Etická výchova
podmínkách
    •  identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich
prožitcích, na základě empatického vnímání přemýšlí nad
konkrétní pomocí
    •  jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských
vztazích, především v rodině a v kolektivu třídy
    •  iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit 
jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně

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

Výchova ke zdraví

9. ročník
Rodinná výchova

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

5.9.2  Základy ekologie

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

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

0+1
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5.10.1  Etická výchova
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
0+1 týdně, P

5.10.1  Etická výchova

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

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

0 1/2

Charakteristika předmětu
Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1.Mezilidské vztahy a komunikace.

2.Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe. 3.Pozitivní hodnocení druhých. 4.Kreativita a iniciativa.

Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí. 5.Komunikace citů. 6.Interpersonální

a sociální empatie. 7.Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů. 8.Reálné

a zobrazené vzory. 9.Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství.

10.Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy. Na deset základních témat navazuje

šest aplikačních témat, mezi která patří: Etické hodnoty Sexuální zdraví Rodinný život Duchovní rozměr člověka

Ekonomické hodnoty Ochrana přírody a životního prostředí Hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti

člověka Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů. Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

komunikace ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura navazuje etická výchova na učivo naslouchání,

mluvený projev, písemný projev a tvořivé činnosti s literárním textem a ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk na

učivo pravidla komunikace v běžných každodenních situacích. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět navazuje

na učivo domov, škola, rodina, soužití lidí, chování lidí, základní globální problémy, ohleduplné chování

k přírodě, ochrana přírody, partnerství, rodičovství a základy sexuální výchovy. Ve vzdělávací oblasti Člověk

a společnost ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství navazuje na učivo naše škola, obec, region, kraj, lidská

setkání, vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití, podobnost a odlišnost lidí, osobní rozvoj, vnitřní svět člověka

a lidská práva. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda ve vzdělávacím oboru Přírodopis navazuje na učivo

životní styl a ochrana přírody a životního prostředí. Ve vzdělávací oblasti Člověk a kultura ve vzdělávacím oboru

Výtvarná výchova navazuje na učivo prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních

zkušeností a ověřování komunikačních účinků. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve vzdělávacím oboru

Výchova ke zdraví navazuje na učivo vztahy mezi lidmi a formy soužití, změny v životě člověka a jejich reflexe,

zdravý způsob života a péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence a osobnostní a sociální rozvoj.

V doplňujícím vzdělávacím oboru Dramatická výchova navazuje na učivo základní předpoklady dramatického

jednání a proces dramatické a inscenační tvorby. Z průřezových témat navazuje především na vzdělávací obsah

osobnostní a sociální výchovy, multikulturní výchovy, environmentální výchovy a mediální výchovy. Etická

výchova žáka především vede: k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k vytvoření si pravdivé představy

o sobě samém, k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů na základě

vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému vnímání vlivu vzorů při vytváření

vlastního světonázoru, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů a souvislostí

moderního světa. Doplňující vzdělávací obor etická výchova u žáka rozvíjí: sociální dovednosti, které jsou

zaměřeny nejen na vlastní prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé společnosti, na samostatné pozorování

5.10  Doplňující vzdělávací obory
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5.11.1  Literární a dramatická výchova 2.ročník
Učební osnovy

s následným kritickým posouzením a vyvozením závěrů pro praktický život, samostatnost při hledání vhodných

způsobů řešení problémů, správné způsoby komunikace, respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí,

schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, pozitivní představu o sobě samém a schopnost účinné spolupráce.

Hlavním důvodem pro zařazení etické výchovy do RVP ZV je skutečnost, že v naší školské soustavě chybí

předmět, který by systematicky rozvíjel mravní stránku osobnosti žáků. Důležitost a aktuálnost tohoto kroku

podporují i zkušenosti z většiny zemí OECD, ve kterých je předmět s podobným obsahem do vzdělávacího

systému zařazen. Vzdělávání je založeno na zásadách svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků

soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání (§ 2, odst. 1, písm. e) školského

zákona).

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Tématické okruhy

Poznávání lidí

Sebepoznání a sebepojetí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Tématické okruhy

Lidské vztahy

9. ročník
0 1/2 týdně, P

Charakteristika oblasti
Volitelné předměty na 1. stupni ( celkem 3 hodiny týdně ) :

2. ročník ( 1 ) - literární a dramatická výchova

3. ročník ( 2 ) - literární a dramatická výchova, činnostní matematika

Volitelné předměty na 2. stupni ( 4 hodiny týdně od 7 do 9. ročníku ) :

2 hodiny jsou vyučovány v odpoledních dvouhodinových blocích. Žák si vybírá 2 předměty ( pro sudý a lichý

týden ) z nabídky sedmi předmětů pro každý týden. V Dalším roce si volí další předměty.l

2 hodiny jsou věnovány dalšímu cizímu jazyku, opět má žák možnost volby. Vybírá si ze dvou dalších cizích

jazyků.

5.11.1  Literární a dramatická výchova 2.ročník

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

0+1

5.11  volitelné předměty
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.11.1  Literární a dramatická výchova 2.ročník
Učební osnovy

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

Charakteristika předmětu
Lliterárně dramatická výchova navazuje na hodiny českého jazyka a literární výchovy.

Umožňuje dramatizaci pohádek, výrazný přednes textu i poezie.

Seznamuje žáky s různými kulturními žánry.

Žáci získávají dovednosti komunikativní, vzájemné tolerance, spolupráce v kolektivu.

Prolíná všemi vyučovacími předměty.

Aktivity:dramatizace

recitace

vyprávění

poznávací hry

smyslové hry

sebehodnocení

KLíčové kompetence

komunikativní

sociálně-personální

2. ročník
0+1 týdně, V

1. Próza a poezie
Očekávané výstupy

žák:

- rozlišuje rozdíl mezi prózou a poezií, žák vzjadřuje své pocity z
přečteného textu, pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů
učitele a podle svých schopností

V literární výchově rozlišuje rozdíl mezi prózou a poezií•

Učivo
Spisovatelé a ilustrátoři
Četba s porozuměním
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5.11.1  Literární a dramatická výchova 2.ročník
Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova

Člověk a jeho svět

Prvouka
Hudební výchova

Dechová a hlasová cvičení
Poslech

Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti
3. Experimentování a práce s
výtvarnými
4. Výtvarné umění a životní prostředí

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

2. ročník
Poslech

Člověk a jeho svět

Prvouka
Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti
3. Experimentování a práce s
výtvarnými
4. Výtvarné umění a životní prostředí

Člověk a svět práce

Lidové zvyky, tradice a řemesla

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
V literární výchově rozlišuje rozdíl mezi prózou a poezií•

2. Dramatizace
Očekávané výstupy

žák:

- zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace,
správné držení těla, aktivně se účastní společné činnosti, umí
navázat kontakt s druhými, naučí se dodržovat herní ppravidla,
rozlišuje herní a reálnou situaci, zkoumá témata a konflikty na
základě vlastního jednání, popíše s pomocí učitele svůj zážitek z
dramatického díla (divadlo, film, televize  a rozhlas)

V dramatické výchově zvládá základy správné práce s hlasem•

Učivo
Dramatické hry a cvičení - psychosomatické dovednosti, herní
dovednosti, sociálně komunikační dovednosti
Jednoduchá improvizace - náměty a témata v různých situacích

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

2. ročník
Prvouka

Hudební výchova

Dechová a hlasová cvičení
Rytmická cvičení
Poslech

Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti
Tělesná výchova

Kondiční a rytmická gymnastika

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

2. ročník
Dechová a hlasová cvičení
Rytmická cvičení
Poslech

Člověk a jeho svět

Prvouka
Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti
Člověk a svět práce

Lidové zvyky, tradice a řemesla

 471
Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

SMILE verze 3.0.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.11.2  Činnostní matematika 3. roč.
Učební osnovy

2. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
V dramatické výchově zvládá základy správné práce s hlasem•

5.11.2  Činnostní matematika 3. roč.

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

0+1

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

Charakteristika předmětu
Žák pracuje s pojmy - délka, hmotnost, čas, peníze a řeší konkrétní úkoly z praxe.

Žák si osvojuje základní poznatky finanční gramotnosti a práce s penězi.

Klíčové kompetence
• Kompetence k řešení problémů

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání

problémů

3. ročník
0+1 týdně, P
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5.11.2  Činnostní matematika 3. roč.
Učební osnovy

3. ročník

1. Peníze
Očekávané výstupy

žák:

- dovede pracovat s českými korunami a eury, dočítat do dané
hodnoty, vracet na danou částku

Prácuje s penězi•

Učivo
Cvičení ve skupinách, dvojicích - prodej, nákup
Praktické nácviky nákupů v prodejně potravin a drogerie

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Matematika

3. ročník
Pamětné a písemné sčítání a odčítání
dvojciferných čísel do 1 000

Člověk a svět práce

Práce s papírem a kartonem

přesahy z učebních bloků:

Matematika

3. ročník
Písemné a pamětné násobení a
dělení mimo obror násobilky

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Prácuje s penězi•

2. Délka
Očekávané výstupy

žák:

- dovede pracovat s různými typy měřidel délky, zná jednotky
délky, krokoměr

Pracuje  s jednotkami délky•

Učivo
Cvičení přeměřování tříd, chodeb, lavic, učebnic apod.
Porovnávání délky, šířky měqřených věcí
Využití při TV - měření délky běhu, skoku do dálky (krokoměr,
pásmo)
Cvičení odhadu vzdálenosti ve městě

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Matematika

3. ročník
Jednotky SI
Geometrie

Člověk a jeho svět

Prvouka

přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Práce montážní a demontážní

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pracuje  s jednotkami délky•
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5.11.2  Činnostní matematika 3. roč.
Učební osnovy

3. ročník

3. Hmotnost
Očekávané výstupy

žák:

- dovede pracovat s váhami kuchyňskými, osobními, zná další typy
vah, zná jednotky hmotnosti, historii měření hmotnosti

Pracuje s jednotkami hmotnosti•

Učivo
Měření hmotnosti dětí, jednotlivých předmětů
Využití starých vah, závaží

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Matematika

3. ročník
Pamětné a písemné sčítání a odčítání
dvojciferných čísel do 1 000
Jednotky SI

Člověk a jeho svět

Prvouka

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Pracuje s jednotkami hmotnosti•

4. Čas
Očekávané výstupy

žák:

- zná jednotky času, různé typy měření času - sluneční hodiny
apod.

Práce s jednotkami času•

Učivo
Cvičení s hodinami
Historie měření času

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

3. ročník
Prvouka

přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení
Práce s jednotkami času•

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

práce s penězinakupování, počítání•
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5.11.3  Literární a dramatická výchova 3.ročník
Učební osnovy

3. ročník

peněz

Pomůcky
null•

Soutěže
početní král•

5.11.3  Literární a dramatická výchova 3.ročník

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

0+1

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

Charakteristika předmětu
Lliterárně dramatická výchova navazuje na hodiny českého jazyka a literární výchovy.

Umožňuje dramatizaci pohádek, výrazný přednes textu i poezie.

Seznamuje žáky s různými kulturními žánry.

Žáci získávají dovednosti komunikativní, vzájemné tolerance, spolupráce v kolektivu.

Prolíná všemi vyučovacími předměty.

Aktivity:dramatizace

recitace

vyprávění

poznávací hry

smyslové hry

sebehodnocení

KLíčové kompetence

komunikativní

sociálně-personální
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5.11.3  Literární a dramatická výchova 3.ročník
Učební osnovy

3. ročník

3. ročník
0+1 týdně, V

1. Próza a poezie
Očekávané výstupy Učivo

Spisovatelé a ilustrátoři
Četba s porozuměním

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova

Výtvarná výchova

2. Výtvarné osvojování skutečnosti.
4. Výtvarné umění a životní prostředí

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Literární výchova

Člověk a svět práce

Lidové zvyky,tradice a řemesla

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

2. Dramatizace
Očekávané výstupy Učivo

Dramatické hry a cvičení - psychosomatické dovednosti,herní
dovednosti, sociálně komunikační dovednosti
Jednoduchá improvizace - náměty a témata v různých situacích

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova

Hudební výchova

Pohybové vyjádření melodie
Poslech

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova

Hudební výchova

Pohybové vyjádření melodie
Poslech

Cizí jazyk - angličtina

- pravidla komunikace v běžných
každodenních situacích

Člověk a svět práce

Lidové zvyky,tradice a řemesla
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5.11.4  Volitelné předměty II.st. ( 7.-9.roč.)
Učební osnovy

3. ročník

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

5.11.4  Volitelné předměty II.st. ( 7.-9.roč.)

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

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

0+2 0+2 0+2 0+3

Charakteristika předmětu
Cvičení z angličtiny

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň

Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obsah předmětu

přispívá k chápání a objevování skutečností

poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa

snižuje jazykové bariéry

umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice

prohlubuje mezinárodní porozumění

Časová dotace

cizí jazyk – 1 hodina týdně

předmět se vyučuje v 7. - 9. ročníku

výuka probíhá v jednoletém cyklu;

Místo realizace

jazykové učebny

učebna PC

třídy

Formy a metody realizace

vyučovací hodina – skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, ústní a písemná reprodukce textu,

samostatná práce ( vyhledávání informací, práce se slovníkem, ….), hry, soutěže, dramatizace, zpěv, výukové

programy na PC, krátkodobé projekty
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5.11.4  Volitelné předměty II.st. ( 7.-9.roč.)
Učební osnovy

Průřezová témata

OSV – sociální rozvoj, mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, mezilidské vztahy, řešení problémů

EGS – jsme Evropané, Evropa a svět

MKV – lidské vztahy, kulturní diference, multikulturalita, etnický původ

MDV – tvorba mediálního sdělení, práce v týmu

VDO – občanská společnost a škola

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Učitel – zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají, třídí a kombinují informace

vede žáky k ověřování výsledků

zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků

sleduje pokrok žáků

Žáci - vyhledávají a třídí informace

vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení

propojují získané poznatky do širších celků

poznávají smysl a cíl učení

Kompetence k řešení problémů

Učitel – klade vhodné otázky

zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

umožní volný přístup k informačním zdrojům

Žáci - vyhledávají informace vhodné k řešení problému

jsou schopni pochopit problém

samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení

uvážlivě rozhodují

Kompetence komunikativní

Učitel – vede žáky k výstižnému a souvislému projevu

zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat

vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,....

vede žáky, aby brali ohled na druhé

Žáci – komunikují na odpovídající úrovni

umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat

formulují a vyjadřují své názory a myšlenky

účinně se zapojují do diskuse

využívají informačních a komunikačních prostředků

Kompetence sociální a personální

Učitel – vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

dodává žákům sebedůvěru

vede žáky k dodržování pravidel

hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti

Žáci – spolupracují ve skupině

podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

věcně argumentují

jsou schopni sebekontroly

Kompetence občanské

Učitel – zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní

motivuje žáky k prozkoumávání a pohledů lišících se od jejich vlastních

vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů
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5.11.4  Volitelné předměty II.st. ( 7.-9.roč.)
Učební osnovy

vede žáky ke vzájemnému naslouchání si

Žák – respektuje názory ostatních

umí se zodpovědně rozhodnout podle dané situace

Kompetence pracovní

Učitel – napomáhá při cestě ke správnému řešení

zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků

vede žáky k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví

vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou

Žáci – dodržují hygienu práce

dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou

jsou schopni efektivně organizovat svou práci

využívají svých znalostí v praxi

 

Literárně dramatický seminář

Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

pracuje se základními výrazovými prostředky divadelního sdělení, kterými jsou lidský hlas a tělo, kultivuje je

a směřuje k jejich vědomému používání v procesu dramatické a inscenační tvorby i v běžné komunikaci

rozvíjí psychosomatické, komunikační a herní dovednosti a schopnosti prostřednictvím tvůrčích aktivit

a kolektivní dramatické tvorby

spolupracuje především s průřezovým tématem Osobností a sociální výchova, které umožňuje žákům vyjadřovat

a prezentovat své postoje, přijímat role a zkoumat témata a situace na základě vlastního jednání

Časové vymezení vyučovacího předmětu:

předmět je vyučován jako povinně volitelný 1 hodinu týdně v 7 ročníku

Organizační vymezení předmětu:

výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy

Formy realizace vyučovacího předmětu:

skupinové vyučování

práce v týmu

kolektivní práce

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

Učitel

umožňuje každému žákovi zažít úspěch

hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

používá často kladné hodnocení, které podporuje motivaci žáka pro další spolupráci s ostatnímu

Žáci

poznávají vlastní pokroky a uvědomují si problémy, které jim brání v učení

Kompetence k řešení problémů

Učitel

vede žáky k samostatnosti a k dovednosti si zorganizovat vlastní činnost

vhodně s žáky komunikuje a vytváří základ pro objevování problémů – žáci poté navrhují různé postupné řešení

problému

Žáci

samostatně řeší běžné životní situace přiměřeně ke svým možnostem překonávají životní překážky

dokáží popsat problém a svěřit se s ním

při řešení složitějších problémů požádají o radu a řídí se jí

Kompetence komunikativní

Učitel

vytváří vhodné podmínky pro komunikační dovednosti, spolupráci, práci v týmu, vlastní úsudek, iniciativu

a zodpovědnost

dohlíží na dodržování etiky komunikace /věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, respektování

originálních, nezdařených aj. názorů/

Žáci

vyjadřují se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
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5.11.4  Volitelné předměty II.st. ( 7.-9.roč.)
Učební osnovy

kultivovaně vyjadřují své názory a postoje

umí vhodnou formou obhájit svůj názor

Kompetence sociální a personální

Učitel

dodává žákům sebedůvěru

navozuje při výuce atmosféru bez situací nerovnosti a ponížení

učitel zajišťuje takové podmínky, aby docházelo ke společnému prožívání a společným zážitkům z provedené

práce, hry

Žáci

respektují pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňují kvalitu společné práce

navazují a udržují vztahy s vrstevníky, respektují druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy

každý žák osobně zodpovídá za výsledky společné práce

Kompetence občanské

Učitel

vytváří atmosféru demokracie a přátelství

vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

Žáci

znají svá práva a povinnosti občanů

respektují společenské normy a pravidla soužití mezi lidmi

Kompetence pracovní

Učitel

do výuky zařazuje praktická cvičení v řešení navozených situací

Žáci

jsou schopni přiměřené pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení

Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:

OSV – sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí, komunikace, rozvoj schopností poznávání, psychohygiena

MDV – tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu

MKV – lidské vztahy

 

Seminář z českého jazyka

Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení

Vyučovací předmět seminář z českého jazyka si mohou vybrat žáci 8.- 9. ročníku a v učebním plánu je vymezen

hodinou týdně.

Vyučovací předmět:

je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

klade důraz na přípravu žáků k přijímacím zkouškám

Formy realizace vyučovacího předmětu:

skupinová práce

využití Scio testů

využití počítačových programů

práce s jazykovými příručkami

Vyučovací předmět seminář z českého jazyka úzce souvisí se všemi předměty vzdělávacího oboru Jazyk

a jazyková komunikace, a zejména s průřezovými tématy:

mediální výchova – role médií v každodenním životě, kritický přístup k médiím, rozvíjení mluveného

i písemného projevu…

multikulturní výchova – specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Učitel

– vede žáky k vyhledávání a třídění informací

vede žáky k užívání správné terminologie

zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků, sleduje při hodině pokrok všech žáků

vede k využívání výukových programů a Internetu
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Žáci

vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků

osvojují si základní jazykové a literární pojmy

kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich

využívají prostředků výpočetní techniky

Kompetence k řešení problémů

Učitel

zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

vede žáky k plánování postupů

vede k uvážlivému rozhodování

Žáci

vyhledávají informace vhodné k řešení problému

využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení

samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení

Kompetence komunikativní

Učitel

zadává pkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat

vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

vede žáky k výstižné argumentaci

vede k využívání informačních a komunikačních prostředků

vede žáky k logickému uvažování a výstižnému vyjádření svých myšlenek

Žáci

naslouchají promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagují

účinně se zapojují do diskuse a vhodně reagují

využívají informačních a komunikačních prostředků

formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se vyjadřují ústně

i písemně

Kompetence sociální a personální

Učitel

vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

dodává žáků sebedůvěru

vede žáky k dodržování pravidel

Žáci

účinně spolupracují ve skupině

podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

dodržují stanovená pravidla

Kompetence občanské

Učitel

zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní

motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních

vede k zájmu o kulturní dědictví

Žáci

respektují přesvědčení druhých lidí

chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví

aktivně se zapojují do kulturního dění

mají pozitivní postoj k uměleckým dílům

Kompetence pracovní

Učitel

vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

vede žáky i využívání znalostí v běžné praxi

vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou

Žáci

dodržují hygienu práce

dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou

využívají svých znalostí v běžné praxi
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Výtvarný seminář

Výtvarný seminář jako volitelný předmět je součást procesu rozvoje estetických vztahů žáků ke skutečnosti

a k umění. Výuka výtvarné výchova vychází především z citového vztahu žáků k zobrazované skutečnosti.

Výtvarné činnosti rozvíjejí tvořivost, fantazii, estetické cítění, podněcují a uspokojují potřeby žáků vyjadřovat se

k různým tématům, situacím, prožitkům.

Úlohou učitele je posilovat sebevědomí žáků, využívat jejich fantazii, rozvíjet ji, podporovat jejich vlastní

výtvarné vyjadřování, podněcovat zájem o výtvarnou práci vhodnou motivací.

Žáci se naučí citlivěji vnímat tvary, barvy, struktury, vzájemné vztahy částí a celku, a tak se zabezpečuje

nenásilný přechod od prvotních grafických forem k formám členitějším. Žáky je třeba postupně vést k větší

samostatnosti při rozmístění kresby se zřetelem na námět, velikost a tvar plochy, pěstovat u nich smysl pro

prostorovou dispozici.

Žáci jsou v rámci výtvarného semináře také seznamování s díly předních domácích i evropských umělců.

Vhodné jsou návštěvy výstav takových děl, která jsou žáci schopni pochopit a která je mohou mravně a citově

obohatit. Žáky seznamujeme s díly různých oborů umění. Žáci se je učí chápat a rozumět jim.

Díla žáků vystavujeme a často obměňujeme.

Výtvarný seminář nevede samoúčelně jen k osvojování výtvarných technik, ale

pomáhá k výchově citlivého člověka, který si všímá okolního světa a jeho projevů a tak ho připravuje na

praktický život.

Dokáže při práci uplatňovat představivost i fantazii. Při kresbě bude chápat vzájemné souvislosti zobrazovaných

předmětů, bude postupovat od celku k detailům. Dokáže se orientovat v malířských a kreslířských potřebách

a bude je umět udržovat v pořádku.

Obsah učiva

Rozvíjení smyslové citlivosti

Uplatňováíní subjektivity

Ověřování komunikačních účinků

Charakteristika výtvarného semináře

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy

rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity

přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a komunikace

užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a komunikačních

technologií

rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy ( týká se společného zaměření na rozvoj

smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična) a Výchovy k myšlení

v evropských a globálních souvislostech ( prohlubuje vztah k evropské a světové kultuře)

Časové vymezení vyučovacího předmětu:

7.,8. a 9. ročník – 1 hodina týdně

Organizační vymezení vyučovacího předmětu:

- výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v učebnách výpočetní techniky, v komunitní učebně,

v knihovně nebo mimo budovu školy ( práce v plenéru).

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové vyučování, samostatná

práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty.

Kompetence k učení

při teoreticky zaměřených hodinách si žáci vytváří takové učební materiály, aby je mohli dále využívat pro své

vlastní učení

žáci při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáží zpětně uvědomit problémy

související s realizací
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strategie  učitel zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám

zorganizovat vlastní činnost

 učitel využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost

Kompetence k řešení problémů

žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem

výtvarné techniky, materiálů a pomůcek

při zadání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení

strategie  učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

Kompetence komunikativní

při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých

strategie  učitel klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými

formami ( písemně, pomocí technických prostředků, výtvarnými

prostředky, ..)

 učitel dohlíží na dodržování etiky komunikace ( naslouchání, respektování

originálních, nezdařených názorů, ..)

Kompetence sociální a personální

učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu

práce

strategie  učitel dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech

pomáhá

 učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch

 učitel v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých

žáků

Kompetence občanské

při propagaci školních akcí žáci vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentují školu

žáci respektují názor druhých

žáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží

strategie  učitel podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů

Kompetence pracovní

při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená

pravidla

žáci si vytváří pozitivní vztah k manuelním činnostem

žáci při práci s výtvarným materiálem dodržují hygienická pravidla

strategie  učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a

vybavení

 učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů

 

Vaření

Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení

Předmět vaření se vyučuje jako samostatný volitelný předmět v 7.- 9. ročníku

v rozsahu jedné vyuč. hodiny týdně (realizuje se dvěma hodinami 1x za 14 dní).

Vzdělávání směřuje k :

získání základních pracovních dovedností a návyků zejména činnostech v domácnosti, vedení domácnosti apod.

osvojování správné volby a postupu práce

- osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce,

základů organizace a plánování práce a technologické kázně

získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti

a její kvalitě

V předmětu vaření se prolínají průřezová témata :

Výchova demokratického občana – zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání ,
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řešení problémů samostatně a odpovědně, společně komunikovat, podporovat aktivitu a kooperovat.

Osobnostní a sociální výchova – orientovat se v sobě samém, rozvíjet dovednosti a schopnosti,dobré vztahy

k sobě samému, k dalším lidem a k dalším složkám životního prostředí

Enviromentální výchova – pozorovat a popisovat okolní prostředí, třídění odpadů, zlepšování okolního prostředí

Mediální výchova –schopnost zpracovat , vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií, tisk, rozhlas,

televize, internet

Interkulturní výchova – zlepšovat klima třídy a školy, harmonizovat mezilidské vztahy,

Zlepšovat vztahy žák-žák, žák-učitel, učitel- rodič.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Žák - má pozitivní vztah k učení prostřednictví zadávaných úkolů v rámci výuky

- umí posoudit vlastní pokrok

- kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich

Učitel - zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů

- pozoruje pokrok u všech žáků v hodině

Kompetence k řešení problémů

Žák - promýšlí pracovní postupy

- poznatky aplikuje v praxi

Učitel – se zajímá o náměty

- klade otevřené otázky

Kompetence komunikativní

Žák - se učí správnému technologickému postupu při práci

- při komunikaci používá správné technické názvosloví

- využívá informační zdroje k získání nových poznatků a zkušeností

Učitel – zadává úkoly při kterých žáci spolupracují

- vede žáky, aby na sebe brali ohledy

Kompetence sociální a personální

Žáci - pracují ve skupinách

- spolupracují při řešení problémů

- přispívají k diskusi a respektují názory jiných

Učitel – podle potřeby pomáhá žákům

- každému žákovi umožňuje zažít úspěch

- dodává žákům sebedůvěru

Kompetence občanské

Žáci - respektují pravidla při práci

- dokáží přivolat pomoc při zranění

- chápou základní ekologické souvislosti

- projevují pozitivní postoj k uměleckým dílům

Učitel – vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- dodává žákům sebedůvěru

Kompetence pracovní

Žák - dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci

- používá bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály

- dbá na ochranu životního prostředí

- své znalosti využívá v běžné praxi.

Učitel - vede žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů

- pozoruje pokrok při práci v hodině

- jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli

- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

     Sportovní hry

Volitelný předmět Sportovní hry je primárně zaměřen na seznámení žáků se širokou škálou sportovních her

(individuálních i kolektivních). Rozvíjí herní dovednosti,herní myšlení, ale současně seznamuje žáka s pravidly,
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sportovní terminologií a nejnovějšími trendy ze sportovního světa. Je tedy rozvíjena role hráče, zejména

komunikace při hře, kooperace a fair play. Žák se seznamuje s příslušným sportovním náčiním.

Sekundárně  na zvládání organizace utkání (losování, počítání skóre, tvorba turnajové tabulky).

Prostředkem k dosahování cílů tohoto předmětu je průpravná hra , která zahrnuje všechny složky zdatnosti ( síla,

obratnost, vytrvalost, rychlost) nezbytné pro zvládání dovedností sportovních her.

Zdravotní aspekt je realizován v rozcvičení  v úvodu  a závěrečném vyrovnávajícím a kompenzačním cvičením.

 

Předpokládané výstupy :

 

- žák si uvědomuje význam sportu jako kvalitní trávení volného času

- nabyté zkušenosti z průpravných her dokáže aplikovat v běžném životě

- žák dokáže zorganizovat školní turnaj

- žák rozumí pravidlům a umí ke svým schopnostem používat sportovní náčiní

- aplikuje a dodržuje princip fair play

- zvládá úvodní rozcvičku a ovládá základní principy strečinku

 

Florbal - 2 stupeň

Časová dotace - 1 vyučovací hodiny týdně

Florbal je součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví, na jedné straně směřuje k poznání

vlastních pohybových možností a zájmů, na straně druhé k poznávání účinků této sportovní hry na tělesnou

zdatnost, duševní a sociální pohodu.

Vyučovací proces je zaměřen na optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti a regeneraci sil. Nedílnou součastí je

i kompenzační cvičení .

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu florba je zaměřeno na:

- pravidelnou sportovní aktivitu jako důležitá součást životního stylu (prevence sociálně patologických jevů)

- sebepoznávání

- nácvik týmové spolupráce

- rozvoj individuálních dovedností hráče

- rozvoj znalosti a taktiky ze sportovní hry florbal

Předmětem tělesná výchova prolínají tyto průřezová témata:

- OSV - rozvoj schopností poznávání a mezilidské vztahy

- VDO - zásady slušnosti, odpovědnosti a tolerance - samostatné řešení problémů

- EV - vztah člověka k prostředí

- MV - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Žák - má pozitivní vztah k učení prostřednictví zadávaných úkolů v rámci výuky

- umí posoudit vlastní pokrok

- kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich

Učitel - zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů

- pozoruje pokrok u všech žáků v hodině

Kompetence k řešení problémů

Žák - promýšlí a hledá nová řešení

- poznatky aplikuje v praxi

Učitel – se zajímá o náměty

- klade otevřené otázky

Kompetence komunikativní
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Žák - při komunikaci používá správné sportovní názvosloví

- využívá informační zdroje k získání nových poznatků a zkušeností

Učitel – zadává úkoly při kterých žáci spolupracují

- vede žáky, aby na sebe brali ohledy

Kompetence sociální a personální

Žáci - pracují ve skupinách

- spolupracují při řešení problémů

- přispívají k diskusi a respektují názory jiných

Učitel – podle potřeby pomáhá žákům

- každému žákovi umožňuje zažít úspěch

- dodává žákům sebedůvěru

Kompetence občanské

Žáci - respektují pravidla při práci

- dokáží přivolat pomoc při zranění

- chápou základní sportjovní souvislosti

- projevují pozitivní postoj - fair play

Učitel – vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- dodává žákům sebedůvěru

Kompetence pracovní

Žák - dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci

- používá bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály

- dbá na ochranu svého zdraví a druhých

- své znalosti využívá v běžné praxi.

Učitel - vede žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů

- pozoruje pokrok při práci v hodině

- jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli

- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

 

Počítačové a digitální technologie

(charakteristika volitelného vyučovacího předmětu)

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

-práce se základními digitálními prostředky ( počítač, tiskárna, skener, tablet, digitální fotoaparát)

-vektorový grafický program Corel Draw X3 (práce s objekty, textem a obrázky)

-spolupracuje především s průřezovým tématem Osobností a sociální výchova, které umožňuje žákům vyjadřovat

a prezentovat své postoje, přijímat role a zkoumat témata a situace na základě vlastního jednání

Časové vymezení vyučovacího předmětu:

-předmět je vyučován jako povinně volitelný 1 hodinu týdně v 7.,8., a 9. ročníku

Organizační vymezení předmětu:

-výuka probíhá v odborné učebně výpočetní techniky

-v exteriérech (fotografování)

Formy realizace vyučovacího předmětu:

-individuální práce

-práce v týmu

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

Učitel

umožňuje každému žákovi zažít úspěch

hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

používá často kladné hodnocení, které podporuje motivaci žáka pro další spolupráci s ostatnímu

Žáci

poznávají vlastní pokroky a uvědomují si problémy, které jim brání v učení
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5.11.4  Volitelné předměty II.st. ( 7.-9.roč.)
Učební osnovy

Kompetence k řešení problémů

Učitel

vede žáky k samostatnosti a k dovednosti si zorganizovat vlastní činnost

vhodně s žáky komunikuje a vytváří základ pro objevování problémů – žáci poté navrhují různé postupné řešení

problému

Žáci

samostatně řeší běžné životní situace přiměřeně ke svým možnostem překonávají životní překážky

dokáží popsat problém a svěřit se s ním

při řešení složitějších problémů požádají o radu a řídí se jí

Kompetence komunikativní

Učitel

vytváří vhodné podmínky pro komunikační dovednosti, spolupráci, práci v týmu, vlastní úsudek, iniciativu

a zodpovědnost

dohlíží na dodržování etiky komunikace /věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, respektování

originálních, nezdařených aj. názorů/

Žáci

vyjadřují se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog

kultivovaně vyjadřují své názory a postoje

umí vhodnou formou obhájit svůj názor

Kompetence sociální a personální

Učitel

dodává žákům sebedůvěru

navozuje při výuce atmosféru bez situací nerovnosti a ponížení

učitel zajišťuje takové podmínky, aby docházelo ke společnému prožívání a společným zážitkům z provedené

práce, hry

Žáci

respektují pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňují kvalitu společné práce

navazují a udržují vztahy s vrstevníky, respektují druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy

každý žák osobně zodpovídá za výsledky společné práce

Kompetence občanské

Učitel

vytváří atmosféru demokracie a přátelství

vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

Žáci

znají svá práva a povinnosti občanů

respektují společenské normy a pravidla soužití mezi lidmi

Kompetence pracovní

Učitel

do výuky zařazuje praktická cvičení v řešení navozených situací

Žáci

jsou schopni přiměřené pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení

Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:

OSV – sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí, komunikace, rozvoj schopností poznávání, psychohygiena

MDV – tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu

MKV – lidské vztahy

pracovní

Žák - dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci

- používá bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály

- dbá na ochranu svého zdraví a druhých

- své znalosti využívá v běžné praxi.

Učitel - vede žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů

- pozoruje pokrok při práci v hodině

- jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli

- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

Přírodovědná praktika

CHARAKTERISTIKA:
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5.11.4  Volitelné předměty II.st. ( 7.-9.roč.)
Učební osnovy

Předmět je zařazen jako povinně-volitelný předmět v 7.-9. ročníku v hodinové dotaci

Jedna hodina týdně.Předmět žákům poskytuje prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům

a jejich zákonitostem.Dává jim potřebný základ pro pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim

orientovat se v běžném životě. Žáci se seznámí se základními pokusy z přírodopisu.Pracují většinou ve

skupinách,používají různé pomůcky a přírodniny.Předmět svým charakterem často přesahuje do dalších

vzdělávacích oborů(Chemie,Fyzika…)

Výuka směřuje k:

podchycení a rozvoj zájmu o přírodu

Vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat přírodní jevy

získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce a v kolektivu

Kompetence předmětu:

Kompetence k učení: - učí se pracovat s pojmy,termíny a znaky,

- snaží se nalézat souvislosti

- samostatně experimentují

Kompetence k řešení problémů - hledá vhodný způsob řešení problémů

-aplikuje získané dovednosti

Kompetence komunikativní -dokáže komunikovat s kolegy ve skupině

-formuluje myšlenky ústně i písemně

-využívá informační a komunikační prostředky

-rozumí grafům a schématům

Kompetence pracovní -dodržuje bezpečnost práce

-účinně využívá pomůcky

 Zajímavá matematika

Volitelný předmět  Zajímavá předmět je určen pro žáky 7.-9.ročníku, žáci si jej mohou zvolit pouze jednou mezi

volitelnými předměty v průběhu tří let. Cílem tohoto předmětu je především rozvoj prostorové představivosti,

logického a kombinačního myšlení .  Náplní  Zajímavé matematiky je řešení různých matematických logických

úloh, hlavolamů, výroba těchto hlavolamů, seznámení s dvojkovou soustavou, účast v různých matematických

hrách a soutěžích. Časová dotace tohoto předmětu je jedna hodina týdně.

Chemická praktika

Předmět navazuje na výuku předmětu chemie a zaměřuje se na praktické aplikace učiva. Žáci se zde zabývají

hlavně laboratorní činností, seznamují se s prostředím chemické laboratoře a sestavováním různých chemických

aparatur. Klade důraz na bezpečnou práci v chemic. laboratoři, využívání informačních technologií při učení se

chemii.Předmět přispívá k rozvíjení řady klíčových kompetencí např. k učení, k řešení problému, komunikativní,

pracovní. Předmět je určen pro žáky 8. nebo 9. ročníku, který si mohou vybrat pouze jednou za školní docházku.

Časová dotace je 1 hodina týdně.

Keramika

V rámci volitelných předmětů si žáci 7.-9. ročníků můžou zvolit základy keramiky.

Zde se naučí mnoha dovednostem, zapojují svou fantazii a vytváří originální výrobky.

Náplní hodin je tvoření z hlíny – práce se šablonou, vykrajování z plátu, modelování z 

hlíny, zdobení engobami nebo glazováním. Své výrobky můžou kombinovat i s jinými

materiály – sklo, lýko, plátno.... S výsledky své keramické práce se může žáci pochlubit

na výstavě v prostorách školy, případně na prodejní vánoční či velikonoční výstavě.

Pohybové hry

( volitelný předmět )

Časová dotace - 2 vyučovací hodiny1x za 14 dní

Pohybové hry jsou  součástí komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví, na jedné straně směřuje
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5.11.4  Volitelné předměty II.st. ( 7.-9.roč.)
Učební osnovy

k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na straně druhé k poznávání účinků sportovních her

a pohybových činností  na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.

Vyučovací proces je zaměřen na optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti a regeneraci sil. Nedílnou součastí je

i kompenzační cvičení .

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu pohybové hry je zaměřeno na:

- pravidelná sportovní činnost jako důležitá součást životního stylu (prevence sociálně patologických jevů)

- sebepoznávání

- nácvik týmové spolupráce

- rozvoj individuálních dovedností hráče

- rozvoj znalosti a taktiky ze sportovní hry volejbal

Předmětem tělesná výchova prolínají tyto průřezová témata:

- OSV - rozvoj schopností poznávání a mezilidské vztahy

- VDO - zásady slušnosti, odpovědnosti a tolerance - samostatné řešení problémů

- EV - vztah člověka k prostředí

- MV - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Žák - má pozitivní vztah k učení prostřednictví zadávaných úkolů v rámci výuky

- umí posoudit vlastní pokrok

- kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich

Učitel - zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů

- pozoruje pokrok u všech žáků v hodině

Kompetence k řešení problémů

Žák - promýšlí a hledá nová řešení

- poznatky aplikuje v praxi

Učitel – se zajímá o náměty

- klade otevřené otázky

Kompetence komunikativní

Žák - při komunikaci používá správné sportovní názvosloví

- využívá informační zdroje k získání nových poznatků a zkušeností

Učitel – zadává úkoly při kterých žáci spolupracují

- vede žáky, aby na sebe brali ohledy

Kompetence sociální a personální

Žáci - pracují ve skupinách

- spolupracují při řešení problémů

- přispívají k diskusi a respektují názory jiných

Učitel – podle potřeby pomáhá žákům

- každému žákovi umožňuje zažít úspěch

- dodává žákům sebedůvěru

Kompetence občanské

Žáci - respektují pravidla při práci

- dokáží přivolat pomoc při zranění

- chápou základní sportjovní souvislosti

- projevují pozitivní postoj - fair play

Učitel – vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- dodává žákům sebedůvěru

Kompetence pracovní

Žák - dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci

- používá bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály
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5.11.4  Volitelné předměty II.st. ( 7.-9.roč.)
Učební osnovy

- dbá na ochranu svého zdraví a druhých

- své znalosti využívá v běžné praxi.

Učitel - vede žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů

- pozoruje pokrok při práci v hodině

- jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli

- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

Volejbal

Časová dotace - 2 vyučovací hodiny1x za 14 dní

Volejbal l je součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví, na jedné straně směřuje k poznání

vlastních pohybových možností a zájmů, na straně druhé k poznávání účinků této sportovní hry na tělesnou

zdatnost, duševní a sociální pohodu.

Vyučovací proces je zaměřen na optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti a regeneraci sil. Nedílnou součastí je

i kompenzační cvičení .

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu volejbal je zaměřeno na:

- pravidelnou sportovní aktivitu jako důležitá součást životního stylu (prevence sociálně patologických jevů)

- sebepoznávání

- nácvik týmové spolupráce

- rozvoj individuálních dovedností hráče

- rozvoj znalosti a taktiky ze sportovní hry volejbal

Předmětem tělesná výchova prolínají tyto průřezová témata:

- OSV - rozvoj schopností poznávání a mezilidské vztahy

- VDO - zásady slušnosti, odpovědnosti a tolerance - samostatné řešení problémů

- EV - vztah člověka k prostředí

- MV - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Žák - má pozitivní vztah k učení prostřednictví zadávaných úkolů v rámci výuky

- umí posoudit vlastní pokrok

- kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich

Učitel - zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů

- pozoruje pokrok u všech žáků v hodině

Kompetence k řešení problémů

Žák - promýšlí a hledá nová řešení

- poznatky aplikuje v praxi

Učitel – se zajímá o náměty

- klade otevřené otázky

Kompetence komunikativní

Žák - při komunikaci používá správné sportovní názvosloví

- využívá informační zdroje k získání nových poznatků a zkušeností

Učitel – zadává úkoly při kterých žáci spolupracují

- vede žáky, aby na sebe brali ohledy

Kompetence sociální a personální

Žáci - pracují ve skupinách

- spolupracují při řešení problémů

- přispívají k diskusi a respektují názory jiných

Učitel – podle potřeby pomáhá žákům

- každému žákovi umožňuje zažít úspěch

- dodává žákům sebedůvěru

Kompetence občanské
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5.11.5  Etická výchova
Učební osnovy

Žáci - respektují pravidla při práci

- dokáží přivolat pomoc při zranění

- chápou základní sportjovní souvislosti

- projevují pozitivní postoj - fair play

Učitel – vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- dodává žákům sebedůvěru

Kompetence pracovní

Žák - dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci

- používá bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály

- dbá na ochranu svého zdraví a druhých

- své znalosti využívá v běžné praxi.

Učitel - vede žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů

- pozoruje pokrok při práci v hodině

- jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli

- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

6. ročník
0+2 týdně, P

7. ročník
0+2 týdně, V

8. ročník
0+2 týdně, V

9. ročník
0+3 týdně, V

5.11.5  Etická výchova

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

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

0

Charakteristika předmětu
Etická výchova je zařazena do 1 pololetí v 9. ročníku. 

Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů. Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

komunikace ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura navazuje etická výchova na učivo naslouchání,

mluvený projev, písemný projev a tvořivé činnosti s literárním textem a ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk na

učivo pravidla komunikace v běžných každodenních situacích. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět navazuje

na učivo domov, škola, rodina, soužití lidí, chování lidí, základní globální problémy, ohleduplné chování
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5.11.5  Etická výchova
Učební osnovy

k přírodě, ochrana přírody, partnerství, rodičovství a základy sexuální výchovy. Ve vzdělávací oblasti Člověk

a společnost ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství navazuje na učivo naše škola, obec, region, kraj, lidská

setkání, vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití, podobnost a odlišnost lidí, osobní rozvoj, vnitřní svět člověka

a lidská práva. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda ve vzdělávacím oboru Přírodopis navazuje na učivo

životní styl a ochrana přírody a životního prostředí. Ve vzdělávací oblasti Člověk a kultura ve vzdělávacím oboru

Výtvarná výchova navazuje na učivo prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních

zkušeností a ověřování komunikačních účinků. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve vzdělávacím oboru

Výchova ke zdraví navazuje na učivo vztahy mezi lidmi a formy soužití, změny v životě člověka a jejich reflexe,

zdravý způsob života a péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence a osobnostní a sociální rozvoj.

V doplňujícím vzdělávacím oboru Dramatická výchova navazuje na učivo základní předpoklady dramatického

jednání a proces dramatické a inscenační tvorby. Z průřezových témat navazuje především na vzdělávací obsah

osobnostní a sociální výchovy, multikulturní výchovy, environmentální výchovy a mediální výchovy.

Etická výchova žáka především vede: k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k vytvoření si pravdivé

představy o sobě samém, k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů na

základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému vnímání vlivu vzorů při

vytváření vlastního světonázoru, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů

a souvislostí moderního světa.

Doplňující vzdělávací obor etická výchova u žáka rozvíjí: sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen na

vlastní prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé společnosti, na samostatné pozorování s následným

kritickým posouzením a vyvozením závěrů pro praktický život, samostatnost při hledání vhodných způsobů

řešení problémů, správné způsoby komunikace, respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí,

schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, pozitivní představu o sobě samém a schopnost účinné spolupráce.

Hlavním důvodem pro zařazení etické výchovy do RVP ZV je skutečnost, že v naší školské soustavě chybí

předmět, který by systematicky rozvíjel mravní stránku osobnosti žáků. Důležitost a aktuálnost tohoto kroku

podporují i zkušenosti z většiny zemí OECD, ve kterých je předmět s podobným obsahem do vzdělávacího

systému zařazen

Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata:

1. Mezilidské vztahy a komunikace.

2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

3. Pozitivní hodnocení druhých.

4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí.

5. Komunikace citů.

6. Interpersonální a sociální empatie.

7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů.

8. Reálné a zobrazené vzory.

9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství.

10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy.

Očekávané výstupy

žák

    •  reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace,  eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá

položit vhodnou otázku

    •  si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení

    •  se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně hodnotí

druhé v běžných podmínkách

    •  identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě empatického vnímání

přemýšlí nad konkrétní pomocí

    •  jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a v kolektivu třídy

    •  iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit  jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné reaguje

asertivně

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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5.11.5  Etická výchova
Učební osnovy

Práce v realizačním týmu

Tématické okruhy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Tématické okruhy

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

Tématické okruhy

Formy participace občanů v politickém životě

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Psychohygiena

Tématické okruhy

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Sebepoznání a sebepojetí

Rozvoj schopností poznávání

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Tématické okruhy

Lidské vztahy

Multikulturalita

Etnický původ

Princip sociálního smíru a solidarity

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Tématické okruhy
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5.11.6  Hravá angičtina pro 2.ročník
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
0 týdně, V

5.11.6  Hravá angičtina pro 2.ročník

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

0+1

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

Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu Hravá angličtina

Cílem předmětu Hravá angličtina ve 2.ročníku na 1.stupni ZŠ je první seznámení s anglickým jazykem

a poskytnout  žákům základ slovní zásoby.

Upřednostňujeme iduktivní způsob výuky, formou říkadel, her  a pohybových aktivit.

Časové vymezení předmětu: 2.ročník - 1 hodina týdně

Organizační vymezení předmětu: výuka probíhá ve třídě, učebně PC

Formy a metody práce: hry, soutěže, skupinová práce, manipulační činnosti, práce s poslechem.

Kompetence k učení

Žák:

Pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život,

Učitel:

Dostatek času věnuje nácviku studijního čtení. Vyhlédávání klíčových slov, formulování hlavních myšlenek

a vytváření otázek. Hodnotí především individuální pokrok. Nejdůležitější látku prezentuje několika různými

metodami, zdůrazňuje motivační aktivity.

Kompetence k řešení problémů

Žák:

nebát se mluvit anglicky s cizím člověkem

Kompetence komunikativní

Žák:

Porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce,

rozumět promluvě v anglickém jazyce

Učitel:

Podporuje tvůrčí atmosféru ve třídě. Motivuje žáky, uvádí příklady ze známého prostředí.

Kompetence sociální a personální

Žák:

V jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu,

dodržovat v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování,

spolupracovat v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu.

Učitel:
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5.11.6  Hravá angičtina pro 2.ročník
Učební osnovy

Na začátku hodiny zařazuje koncentrační nebo motivační aktivity, dbá, aby se zapojil co největší počet žáků

a každý měl prostor k sebevyjádření. Dává dostatek času reflexi dokončených aktivit. Začleňuje dostatečně často

metody kooperativního učení.

Kompetence občanské

Žák:

Získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi.

Učitel:

Podněcuje k vyjádření vlastních názorů a myšlenek. Respektuje a vede k respektu individuálních rozdílů mezi

studenty.

Kompetence pracovní

Učitel:

napomáhá při cestě ke správnému řešení

zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků

vede žáky k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví

vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou

Žáci – dodržují hygienu práce

dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou

snaží se využívat svých znalostí v praxi

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a svého učení a diskutuje o nich

• Kompetence k řešení problémů

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, využívá při řešení problémů

logické, matematické a empirické postupy

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání

problémů

• Kompetence komunikativní

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reguje na ně a

tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou

komunikaci s okolním světem

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

• Kompetence sociální a personální

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se spoplečně s pedagogy na vytváření pravidel

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně

ovlivňuje kvalitu společné práce

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě

potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
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5.12.1  Náboženství
Učební osnovy

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

• Kompetence občanské

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc

a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví

člověka

• Kompetence pracovní

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla,

plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

2. ročník
0+1 týdně, V

1. základní tematické okruhy v angličtině
Očekávané výstupy Učivo

pozdravy
čísla 0 -10
barvy
škola
rodina
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

literatura

materiály, pomůcky didaktická technika ostatní

Metody Postupy Formy práce

Kritéria hodnocení

5.12.1  Náboženství

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

1 1 1 1 1

5.12  Nepovinné předměty
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5.12.1  Náboženství
Učební osnovy

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

1 1 1 1

Charakteristika předmětu
Viz příloha k ŠVP - zpracováno místní farností

1. ročník
1 týdně, N

2. ročník
1 týdně, N

3. ročník
1 týdně, N

4. ročník
1 týdně, N

5. ročník
1 týdně, N

6. ročník
1 týdně, N

7. ročník
1 týdně, N

8. ročník
1 týdně, N
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5.12.2  Sborový zpěv
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
1 týdně, N

5.12.2  Sborový zpěv

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

1 1 1 1

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

1

Charakteristika předmětu
Předmět sborový zpěv je na naší škole vyučován jako nepovinný předmět pro žáky 2.-6. rorčníku s časovou

dotací 1 hodina týdně.

- výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy

- formy a metody práce se používají podle charakteru učiva

- sborový zpěv směřuje k vnímání hudby, chápání hudebního jazyka, poznávání písňové formy, k rozvoji žákovy

hudebnosti a k rozvoji jeho rytmického cítění

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:

Učitel vede žáky:

- ke zpěvu (intonačně čistě a rytmicky přesně) na základě svých dispozic

- k zažití úspěchu ve skupině

- k vzájemnému naslouchání

- k respektování a dodržování pravidel při práci v týmu

- k dodržování pravidel slušného chování

- k objektivnímu zhodnocení své práce i práce ostatních

- k pochopení kulturních tradic

- k zapojení do kulturního dění

- k vytvoření pozitivního vztahu ke zpěvu

Klíčové kompetence
• Kompetence sociální a personální

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se spoplečně s pedagogy na vytváření pravidel

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně

ovlivňuje kvalitu společné práce

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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5.12.2  Sborový zpěv
Učební osnovy

Kreativita

Komunikace

2. ročník
1 týdně, N

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Příprava vystoupení na akcích školy: Vánoční výstava, Školní akademiepěvecká vystoupení na

akcích školy

•

Výslovnost, frázování, dýcháníPěvecké návyky•

Správná intonace, rytmické cítění, pohybRozvoj hudebnosti•

3. ročník
1 týdně, N

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Příprava vystoupení na akcích školyPěvecká vystoupení•

Správná výslovnost, frázování, dýcháníPěvecké návyky•

Správná intonace, rytmické cítění, pohybRozvoj hudebnosti•

4. ročník
1 týdně, N

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Příprava vystoupení na akcích školy a jinýchPěvecká vystoupení•

Správná výslovnost, frázování, dýcháníPěvecké návyky•

Správná intonace, rytmické cítění, pohybRozvoj hudebnosti•

5. ročník
1 týdně, N

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Příprava vystoupení na kacích školy a jináPěvecká vystoupení•

Správná výslovnost, frázování, dýcháníPěvecké návyky•

Správná intonace, rytmické cítění, pohybRozvoj hudebnosti•
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5.12.3  Zdravotní tělesná výchova
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
1 týdně, N

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

Příprava vystoupení na akcích školy a jináPěvecká vystoupení•

Správná výslovnost, frázování, dýcháníPěvecké návyky•

Správná intonace, rytmické cítění, pohybRozvoj hudebnosti•

5.12.3  Zdravotní tělesná výchova

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

1 0 0 0 0

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

0 0 0 0

Charakteristika předmětu

Zdravotní tělesná výchova
 

Charakteristika předmětu

 

Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky

s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem. ZTV využívá činnosti a zátěže, které

nejsou kontraindikací zvýšené tělesné námahy zdravotního oslabení žáků. Zařazení žáků do

ZTV se provádí na doporučení lékaře. Specifické úkoly zdravotní tělesné výchovy vycházejí

ze základních charakteristik zdravotního oslabení žáků. Obsah je konkrétně přizpůsoben

k míře a  druhu zdravotního oslabení.  Cílem je odstranění nebo alespoň zmírnění zdravotního

oslabení a celkové zlepšení zdravotního stavu.

Vzdělávací obsah:

1.      Činnosti podporující korekce zdravotního oslabení

2.      Speciální cvičrní

A.    Oslabení podpůrně pohybového systému

B.    Oslabení vnitřních orgánů

C.    Oslabení smyslových a nervových funkcí

3.      Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti

Předmětem ZTV prolínají tato průřezová témata:

OSV – formuje žáka v jeho individuálních potřebách, prakticky vybaví žáka na každodenní

využití v běžném životě, napomáhá k získávání dovedností, které se vztahují ke zdravému

duševnímu a sociálnímu životu.

EV – vede k pochopení problematiky vlivů prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí,

vede k poznání důležitosti péče o přírodu při velkých sportovních akcích.
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5.12.3  Zdravotní tělesná výchova
Učební osnovy

MV – zdroj informací, který prohlubuje zájem o tělovýchovné aktivity a sporty, inspiruje

novými metodami a pomůckami  o zdravém způsobu života.

 

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení

·         Žák se učí speciální vyrovnávací cvičení související s jeho oslabením

·         Žák se učí uplatňovat cílevědomost a vytrvalost  při cvičení

Kompetence k řešení problémů

·         Žák upozorní na cvičení, která jsou v rozporu s jeho oslabením

·         Žák zdokonaluje své pohybové dovednosti postupně

·         Žák získává sebedůvěru a pomoc ze strany učitele

Kompetence komunikativní

·         Žák rozumí a reaguje na jednotlivé pokyny učitele

·         Žák osvojené postupy využívá a aktivné podporuje zdraví

·         Učitel vede žáky k aktivnímu naslouchání

Kompetence sociální a personální

·         Žák navazuje vztahy mezi spolužáky a následně je udržuje

·         Žák respektuje individuální schopnosti spolužáků

·         Žák je veden ke spolupráci se spolužáky

·         Učitel žáka motivuje, umožní každému žákovi zažít pocit úspěchu

Kompetence občanské

·         Žák využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společných pohybových her

·         Žák se začíná orientovat v názorech, co je zdraví prospěšné a naopak

·         Učitel respektuje individuální rozdíly žáků

Kompetence pracovní

·         Žák uplatňuje správné držení těla při různých pracovních činnostech

·         Soustředí se a vytrvá při plnění dané činnosti

·         Dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví a hygienypráce při sportovních činnostech

 

1. ročník
1 týdně, N
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5.12.4  Speciální pedagogická péče
Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
0 týdně, N

3. ročník
0 týdně, N

4. ročník
0 týdně, N

5. ročník
0 týdně, N

6. ročník
0 týdně, N

7. ročník
0 týdně, N

8. ročník
0 týdně, N

9. ročník
0 týdně, N

5.12.4  Speciální pedagogická péče

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

0 0 0 0 0

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

0 0 0 0

Charakteristika předmětu
Speciální pedagogická péče

Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení

Vyučovací předmět seminář z českého jazyka pro dyslektiky mohou navštěvovat žáci

6.-9.ročníku. V učebním plánu je vymezen hodinou týdně.

Vyučovací předmět

klade důraz na minimalizaci projevů vývojových poruch žáků
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5.12.4  Speciální pedagogická péče
Učební osnovy

pomáhá žákům zvládat základní učivo, docvičovat učivo vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace

v žádném případě žáka nemá zatížit

Formy realizace předmětu:

Využívání výukových počítačových programů, doplňovací cvičení, krátké texty.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka

Kompetence k učení

Učitel

zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků

sleduje při hodině pokrok všech žáků

vede žáky k práci s výpočetní technikou

Žáci

kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich

využívají prostředků výpočetní techniky

Kompetence k řešení problémů

Učitel

vede žáky k plánování postupů

vede žáky k vyhledávání informací

Žáci

vyhledávají informace vhodné k řešení problému

uvážlivě rozhodují

Kompetence komunikativní

Učitel

zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat

vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

vede žáky k výstižné argumentaci

vede žáky k využití informačních komunikačních prostředků

Žáci

naslouchají promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagují

využívají informačních a komunikačních prostředků

výstižně argumentují

Kompetence sociální a personální

Učitel

vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

dodává žákům sebedůvěru

Žáci

podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

posilují své sebevědomí

Kompetence občanské

Učitel

vede žáky k tomu, aby brali ohled na jiné

umožňuje, aby žáci na základě jasných kriterií hodnotili své výsledky

Žáci

sebekriticky hodnotí své výsledky

slušně komunikují

Kompetence pracovní

Učitel

vytváří příznivé klima třídy

vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi

Žáci

pracují s výukovými programy

prohlubují své znalosti a umí je prakticky využít

Vyučovacím předmětem prolíná průřezové téma:

 503
Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

SMILE verze 3.0.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Verze: 2014/15 - 5.verze, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: 30.6.2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.12.4  Speciální pedagogická péče
Učební osnovy

Osobnostní a sociální výchova – získání dovedností pro učení a studium

- vnímání komunikace jako jednoho z životně nejpodstatněj-

ších jevů

 

Na prvním stupni probíhá speciálně pedagogická péče v rámci samostatné hodiny ve skupinkách žáků .

Klade se důraz na oslabené stránky dítěte individuálně dle doporučení pedagogicko psychologické poradny.

Dále je žákům tímto umožněn individuální přístup, práce ve dvojicích formou doplňovaček, výukových cvičných

listů paní Věry Pokorné, speciálně uprave¨ných textů pro dyslektiky a dalších didaktických pomůcek a her pro

tyto žáky.

Nedílnou součástí v tomto předmětu je využití pracovních listů a metody Feursteinova instrumentálního

obohacování.

Používáme také počítač, kde máme speciální program pro tyto žáky, dyscom a Nauč mě číst a psát.

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a svého učení a diskutuje o nich

• Kompetence k řešení problémů

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si

vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní , společenské a kulturní jevy

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné

znaky, využívá získané vědomostí a dovednosti k objevování různých variant řešení,

nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání

problémů

• Kompetence komunikativní

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,

souvisle a kultuvovaně v písemném i ústním projevu

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reguje na ně a

tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

• Kompetence sociální a personální

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se spoplečně s pedagogy na vytváření pravidel

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně

ovlivňuje kvalitu společné práce

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a

samostatný rozvoj, ovládá a řídí svůje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu

sebeuspokojení a sebeúcty
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5.12.4  Speciální pedagogická péče
Učební osnovy

1. ročník

1. ročník
0 týdně, V

2. ročník
0 týdně, V

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

věra pokorná-

materiály ke

kompenzaci výukových

obtíží

•

nauč mě číst•

hrací kostky, scrable,

didaktické hry k

osvojení učiva

•

3. ročník
0 týdně, V

4. ročník
0 týdně, V

5. ročník
0 týdně, V

6. ročník
0 týdně, V

7. ročník
0 týdně, V

8. ročník
0 týdně, V
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5.12.4  Speciální pedagogická péče
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
0 týdně, V
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6.3 Nový projekt
Projekty

6 Projekty
Název školy Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Adresa Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Školní vzdělávací program pro základní vzděláváníNázev ŠVP

30.6.2020Platnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

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

Určen pro:6.1 Nový projekt
Určen pro:6.2 Nový projekt 1. ročník

2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Mezilidské vztahy

Určen pro:6.3 Nový projekt
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Evaluace vzdělávacího programu

7 Evaluace vzdělávacího programu
Název školy Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Adresa Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Školní vzdělávací program pro základní vzděláváníNázev ŠVP

30.6.2020Platnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

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

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

Obecné zásady:

- při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči

žákovi

- při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že žák mohl v průběhu

klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici

- podklady pro klasifikaci učitel získává:

-soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování

-zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými, didaktickými testy

- písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou žáci psát v jednom dni

pouze jednu – takové práce oznámí vyučující žákům předem (nejméně jeden týden) a ostatní vyučující informuje

zápisem termínu do třídní knihy

- na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační

období – přihlíží se k systematičnosti v práci žáka, stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru

z klasifikace za příslušné období

- v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po

vzájemné dohodě

- při průběžném hodnocení žáků lze používat u známky znaménko mínus(1-,2-,3-,4-) a při mimořádném výkonu

podtrženou jedničku.

Pravidla pro hodnocení žáků

1.Hodnocení zaměřujeme a formulujeme pozitivně.

2.Každému hodnocení předchází seznámení žáka s cíli vzdělávání. Žák má právo vědět, kdy a jakým způsobem

a podle jakých pravidel bude v určité fázi vzdělávacího procesu hodnocen.

3.Sebehodnocení žáka považujeme za nedílnou součást jeho hodnocení.

4.Sebehodnocení žáků považujeme za jednu z významných kompetencí, kterou chceme žáky naučit.

5.Při zkoušení používáme metody, které respektují individuální možnosti žáků. Žáci u nás ve škole mají možnost

navrhnout učiteli způsob, jakým prokáží zvládnutí dané látky.

6.Žáci mají při ověřování svých dovedností a znalostí možnost 1x za pololetí v každém vyučovacím předmětu

říci, že nejsou připraveni /bez vysvětlování důvodů/. Toto neplatí u souhrnnějších písemných prací, které jsou

nahlášeny s dostatečným předstihem.

7.Jedna souhrnná práce žáka nemůže zásadně ovlivňovat klasifikaci daného období.

8.V průběhu vyučovacího procesu využíváme především kriteriální hodnocení /ústní i písemnou formou/, pro

závěrečné hodnocení používáme známky. Žáci provádějí sebehodnocení a vzájemné hodnocení.
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9.Pro sebehodnocení žáků a pravidelné poskytování písemné zpětné vazby třídním učitelem používáme

především na prvním stupni týdenní plány pro žáky. Ty obsahují stručný výčet učiva pro daný týden, místo pro

hodnocení týdne žákem a komentář třídního učitele k témuž. Týdenní plány si žáci ukládají do portfolia.

10.Všechny písemné práce oznamujeme předem, aby žáci měli čas se na ně připravit. Souhrnné písemné práce

v rozsahu třiceti minut a delší zapisujeme s předstihem minimálně jednoho týdne do třídní knihy. Na jeden den je

možno naplánovat jen jednu souhrnnou práci.

11.Rodičovské schůzky jsou svolávány dvakrát ročně a jejich náplní jsou především informace o životě třídy,

organizační věci, projednání aktuálních záležitostí týkajících se třídy jako kolektivu. O studijních výsledcích

a chování žáka rodiče informujeme na předem vypsaných individuálních konzultacích, po dohodě za přítomnosti

dítěte, v případě potřeby na mimořádně domluvené konzultaci.

12.Do známky z vyučovacího předmětu nezahrnujeme hodnocení žákova chování.

13.Klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo. Žáci mají možnost a dostatek času k naučení, procvičení

a zažití učební látky.

14.Hodnocení prvotně zaměřujeme na poskytování zpětné vazby o průběhu a výsledku činností žáka. Každý žák

od nás dostává také informace o tom, jakým způsobem může dosáhnout lepších výsledků v problémových

oblastech.

15.Rodiče stejně jako žáci znají pravidla pro hodnocení a klasifikaci v naší škole.

16.Všichni vyučující v naší škole respektují společně stanovená pravidla pro hodnocení žáků, jsou pro ně

závazná.

Žáci mají možnost se hodnotit svůj pokrok průběhu vyučovacích hodin, žáci 1. stupně se sebehodnotí formou

"smajlíků" /1. třída / a hodnotí své výstupy z daných předmětů - vybírají z možností: neumím, umím s pomocí,

umím částečně, umím.

Klasifikační řád

A. v předmětech s převahou naukového zaměření

Stupeň 1 (výborný)

Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně. Ovládá požadované

poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje

do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný,

výstižný, účinně se zapojuje do diskuze. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy

a obhajovat svá rozhodnutí. Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho

působení je velmi přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, v jeho myšlení se

projevuje logika a tvořivost.Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě

uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami propojuje do širších celků poznatky

z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti

a výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je schopen

s menší pomocí studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí.

Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho působení je přínosné. Je

většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
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Stupeň 3 (dobrý)

Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí

hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení

požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami propojuje do širších celků

poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat.

Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Částečně se zapojuje do

diskuze. Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu pracuje ne

příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.

Stupeň 4 (dostatečný)

U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro

výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných

poznatků závažné mezery, chybně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. V logice

myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve

správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele

opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu

se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů je schopen

málokdy.

Stupeň 5 (nedostatečný)

U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu

a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Žák si požadované

poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Neprojevuje

samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti,

i výstižnosti, nezapojuje se do diskuze. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje

demokratické principy, nepracuje pro tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým

přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen.

B. ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi

úspěšně je rozvíjí.Vždy používá bezpečně a účinně materiály,nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky

působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se

zajímá o umění a estetiku. Jeho tělesná zdatnost má vysokou úroveň.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí.
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Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen

menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění

a estetiku. Je tělesně zdatný.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním

a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně pouze někdy. Jeho projev je

málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci

potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé.

Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti

a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, nástroje a vybavení

nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální

osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.

Hodnocení a klasifikace žáků se spec. vzdělávacími potřebami

A. v předmětech s převahou naukového zaměření

Stupeň 1 (výborný)

- ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky

- myšlení pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně

- je schopen samostatně studovat vhodné texty

- pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné

- je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů

- vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně

- umí a používá kompenzační pomůcky

- pracuje spolehlivě s upraveným textem

- po zadání práce pracuje samostatně

Stupeň 2 (chvalitebný)
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- v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky

- myslí logicky správně

- je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty

- pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné

- je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů

- vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně

- umí a dovede použít kompenzační pomůcky

- pracuje spolehlivě s upraveným textem

- po zadání práce učitelem pracuje s jistotou

Stupeň 3 (dobrý)

- má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků

- myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby

- je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele

- pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné

- je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele

- vyjadřuje se obtížně a nepřesně

- dovede použít kompenzační pomůcky s návodem učitele

- pracuje spolehlivě s upraveným textem

- nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat

Stupeň 4 (dostatečný)

- má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků

- v myšlení se vyskytují závažné chyby

- je nesamostatný v práci s vhodnými texty

- práce v týmu se pouze účastní, jeho působení je občas přínosné

- málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů

- jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti

- kompenzační pomůcky používá s návodem učitele obtížně a s chybami

- má velké obtíže při práci s upraveným textem
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- závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit

Stupeň 5 (nedostatečný)

- požadované poznatky si neosvojil

- samostatnost v myšlení neprojevuje

- je nesamostatný v práci s vhodnými texty ani s podněty učitele

- žák nepracuje pro tým

- správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen

- jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti

- kompenzační pomůcky nedovede použít ani s návodem učitele

- s upraveným textem nedovede pracovat

- chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele

B. ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení

Stupeň 1 (výborný)

- v činnostech je velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost

- pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí

- jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný

- osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě

Stupeň 2 (chvalitebný)

- v činnostech aktivní, převážně samostatný

- úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady

- projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky

- osvojené dovednosti , vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost

Stupeň 3 (dobrý)

- v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní
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- nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu

- jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb

- jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele

- nemá aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost

Stupeň 4 (dostatečný)

- v činnostech je málo tvořivý, často pasivní

- rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé

- úkoly řeší s častými chybami

- dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele

- projevuje velmi malý zájem a snahu

Stupeň 5 (nedostatečný)

- v činnostech je skoro vždy pasivní

- rozvoj schopností je neuspokojivý

- jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu

- minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat

- neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemožňuje

Celkové hodnocení

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

- prospěl(a) s vyznamenáním

Žák prospěl 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; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení

a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1

písm. e)
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- prospěl(a)

Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na

vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

- neprospěl(a)

Žák neprospěl, je -li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen

na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

Způsob získávání podkladů pro hodnocení

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.

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním

žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické,

praktické, pohybové.......) kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků,

konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky.

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky

hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně

nenahromadily v určitých obdobích.

Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost.

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo

školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka,

které škola sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.

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. StupeŇ prospěchu se neurčuje na základě

průměru z klasifikace za příslušné období.

Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě.

Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů

v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají.

V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně

a prokazatelným způsobem.

Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah

ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobů získávání podkladů.
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Hodnocení práce v zájmových útvarech

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se nehodnotí na vysvědčení.

Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR

Při hodnocení žáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti

českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze

vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem

pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v ČR vždy

považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.

Sebehodnocení

Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu, sféry jeho

úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně

a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou průběžně konfrontovány. Učitel a žák na konci

klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se shodli na výsledné známce. Autonomní

hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro

žáka motivační do dalšího období.

Výstupní hodnocení

Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání ve struktuře

vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Dále výstupní hodnocení žáka obsahuje

vyjádření o možnostech žáka a jeho nadání

předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka

chování žáka v průběhu povinné školní docházky

dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka

Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němž splní povinnou školní

docházku. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí také v pátém a sedmém ročníku,

jestliže se hlásí ke vzdělávání ve střední škole. V případě podání přihlášky k přijetí do oboru vzdělání, v němž je

jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, je žákovi

vydáno výstupní hodnocení do 30. října.

Slovní hodnocení

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 vzdělávání žáka , které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným
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výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho

vzdělávacím a osobním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání

žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho

výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje tak zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet

případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

Komisionální přezkoušení

- Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu

ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad

- Komise je tříčlenná a tvoří ji:

- 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,

- zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující

daného předmětu,

- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise

hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu

podle § 15 odst. 3. 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.

- O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy

- 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.

- Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.

- Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

Opravná zkouška

- Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy,

jmenuje komisi krajský úřad.

- Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm nedostatečně

nejvýše ve dvou předmětech
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- Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31. srpna. Pokud se žák

v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné zkoušce dostavit, lze povolit vykonání opravné zkoušky

nejpozději do 15. září. Do té doby žák navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší ročník.

- Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku

- O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce. Žák, který se bez

vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví a do dvou dnů se neomluví, je klasifikován

z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný.

Přezkoušení

Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo

druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy

o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka požádat

o komisionální přezkoušení příslušného školního inspektora. V takovém případě jmenuje komisi školní

inspektor. Přezkoušení provede komise do deseti dnů. Výsledek přezkoušení je konečný, další přezkoušení žáka

je nepřípustné.

Dodatečná zkouška

Dodatečnou zkoušku koná žák:

- který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. Termín dodatečné

zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení

prvního pololetí, ve výjimečných případech do konce klasifikačního období za druhé pololetí.

- který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. Termín dodatečné

zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena do 31. srpna příslušného školního roku,

nejpozději do 15. října. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Žák, který z vážných důvodů nemohl

být klasifikován ani do 15. října, opakuje ročník.

- Který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve srovnání s ostatními

žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada na návrh vyučujícího

daného předmětu.

Postup do dalšího ročníku

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů
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stanovených 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.

Autoevaluace školy

Autoevaluace – vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy ve škole.

Vnitřní hodnocení školy stanoví § 11 a §12 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č. 15/2005 Sb.,

kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

1. Oblasti autoevaluace

è materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání

è průběh vzdělávání

è školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou

è výsledky vzdělávání

è řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

è soulad realizovaného školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní

vzdělávání

2. Cíle a kritéria autoevaluace

Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro plánování

a realizaci dalšího rozvoje školy.

Kritéria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si škola stanovuje na každý školní rok (jsou

stanoveny v rámcovém plánu práce pro každý školní rok).

3. Nástroje autoevaluace

3.1 rozbor dokumentace školy

3.2 rozhovory s učiteli, rodiči
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3.3 dotazníky pro rodiče, žáky a učitele

3.4 srovnávací prověrky, dovednostní testy

3.5 hospitace

4. Časové rozvržení autoevaluačních činností

è hospitační činnost (v průběhu celého škol. roku)

è sebehodnocení práce učitelů a hodnocení ředitelem školy za minulý školní rok (začátek škol. roku)

è projednání struktury vlastního hodnocení školy s pedagogickou radou (§ 9 vyhlášky č.15/2005 Sb.) (do konce

září)

è projednání vlastního hodnocení školy v pedagogické radě za minulý školní rok (do konce října)

è dovednostní testy žáků - Kalibro (podzim)

è mapa školy – Scio (dle potřeby)

è srovnávací prověrky (průběžně celý škol. rok)

è dotazníky na klima školy (1x za 3 roky)

Průběžně: rozhovory s učiteli a žáky, výstupy z jednání školské rady
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