Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání

„ŠKOLA PRO VŠECHNY“

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

I.

Identifikační údaje

 název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „ Škola pro všechny“
 předkladatel:

• název školy: I. Základní škola Zruč nad Sázavou
• adresa školy: Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou 285 22
• jméno ředitele: Mgr. Ivana Stará
• kontakty: tel.

327 531 189
fax.
e-mail

327 531 228
1.zs.zruc@seznam.cz

 zřizovatel:
• název: Město Zruč nad Sázavou, www.mesto-zruc.cz
adresa: Zruč nad Sázavou 1, 285 22
• kontakty:

tel.
fax.
e-mail
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327 531 579
327 532 856
urad@mesto-zruc.cz
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• platnost dokumentu od: 1. 9. 2013
• datum: 20.6.2013

č.j. 336/2013

• podpis ředitele:
• razítko školy

II. Charakteristika školy
Práce naší školy navazuje na dlouholetou tradici školství ve Zruči nad Sázavou. Výuka se v našem městě v průběhu let uskutečňovala v různých
budovách – například v sousedství restaurace „U Kuklů“, pod zručskou farou, v novější budově ve Školní ulici a dokonce i ve školní družině. Tyto
prostory byly využívány v době, kdy vyjmenované budovy nepostačovaly svou kapacitou zvýšenému počtu žáků, a také v době, kdy některé z budov
byly v havarijním stavu.
V letech 1975-1982 byla vybudována na kopci nad městem nová pavilonová škola. Její kapacita je 710 žáků. Výuka dětí 1.-5. ročníku zde
byla zahájena v září 1981, 6.-9. ročníku o rok později. Některé ze závad, které se projevily brzy po dokončení stavby ( např. promrzání stěn, zatékání
do jednotlivých pavilonů,..), byly odstraněny rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2001. Snahou zřizovatele školy – Města Zruč nad Sázavou – i vedení školy
je i nadále zlepšovat prostředí pro děti i zaměstnance.
Počet žáků školy každoročně klesá. Od školního roku 2013-2014 výuka probíhá ve dvou paralelních třídách na I. i II. stupni.
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1. Vybavení školy
Škola využívá 30 pracoven, z toho je 18 kmenových tříd a 12 odborných pracoven. Vnitřní prostory školy včetně chodeb jsou rozlehlé a
světlé. Na jejich výzdobě se podílejí učitelé i žáci.
Škola disponuje 17 interaktivními tabulemi, které byly financovány především z projektů EU. Všechny odborné učebny jsou vybaveny
interaktivními sadami – interaktivní tabule a PC. Tyto počítače jsou zapojeny do školní sítě a umožňují přístup na internet. Interaktivní tabulí s PC je
vybaveno 12 kmenových tříd. Ve dvou odborných PC pracovnách je umožněn přístup na internet ve vyučovacích hodinách i v době mimo vyučování.
Ve školní družině pracuje v 5 odděleních více než 150 žáků (nepravidelná docházka). Nově zařízené místnosti školní družiny jsou umístěny
v pavilonech F a B.
K výuce tělesné výchovy a organizaci sportovních i kulturních akcí využíváme moderní sportovní halu. Ke škole patří venkovní sportovní
areál – atletický stadion, hřiště na volejbal, plážový volejbal. Od školního roku 2009-2010 je k výuce tělesné výchovy užíván nově rekonstruovaný
sportovní areál. Jeho přestavba byla spolufinancována z prostředků EU a zřizovatele. Pro výuku pěstitelských prací je využívána školní zahrada. Část
prostor je vyhrazena i školní družině.
Škola disponuje kvalitně vybavenou dílnou určenou pro výuku pracovních a technických činností a kuchyňkou pro výuku volitelného předmětu
domácnost, příp. vaření.
Škola má vlastní knihovnu. Její část je vyhrazena knihám pro žáky. V další části je zařazena odborná literatura, sloužící zejména
zaměstnancům školy. V roce 2006 byly knihy přestěhovány do nově zařízené místnosti, vybavené moderní audiovizuální technikou.
Součástí I. Základní školy Zruč nad Sázavou je školní jídelna. Nachází se ve vzdálenosti asi 200 m od hlavní budovy školy.
Žáci mají k dispozici školní bufet. Pitný režim je zajištěn také automatem na nápoje.
Do pavilonu C naší školy byla umístěna Základní umělecká škola. Žákům tím byla poskytnuta výhoda rychlé a bezpečné docházky za
zájmovou činností ze školy i školní družiny.

2. Charakteristika pedagogického sboru
Ve škole pracuje 31 pedagogických pracovníků včetně vychovatelek školní družiny( v tomto počtu jsou zahrnuti: ředitelka školy, zástupce
ředitele, výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, ICT koordinátor, koordinátor EVVO). Pouze výjimečně nesplňují někteří
pracovníci odbornou způsobilost. Jedná se především o nedostatek kvalifikovaných učitelů cizích jazyků a informatiky. Na tuto situaci reaguje plán
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který je pravidelně přizpůsobován potřebám školy i zájmům pedagogických pracovníků.
Výchovné poradenství na škole je zaměřeno na volbu povolání a na péči o zdravotně a sociálně znevýhodněné žáky.
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3. Charakteristika žáků
Ve školním roce 2013-2014 navštěvuje školu 408 žáků, z toho je asi čtvrtina přespolních a několik cizinců (státní příslušnost: Ukrajina,
Mongolsko, Vietnam, Slovensko)
Škola se věnuje žákům se specifickými poruchami učení a chování, na pomoc těmto žákům organizuje výuku v hodinách nápravy poruch čtení.
O děti se zdravotním oslabením pečuje škola v hodinách zdravotní tělesné výchovy. Škola má pro tuto oblast péče dostatek proškolených pracovníků.
Pozornost je věnována také žákům nadaným – jejich schopnosti jsou rozvíjeny ve vyučovacích hodinách i mimo vyučování individuální péčí učitelů.
Tito žáci se velmi dobře uplatňují ve školních, oblastních i krajských kolech vědomostních, výtvarných i sportovních soutěží.
Nabídku aktivit školní družiny využívá 150 dětí. Jsou to žáci 1. – 5. ročníku. Činnost školní družiny je organizována podle potřeb
zaměstnaných rodičů našich žáků. Velký zájem projevují děti o práci v zájmových kroužcích ŠD – tanečním, anglickém, výtvarném, sportovním i
zaměřeném na základní ovládání práce s počítačem.

4.

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

V dlouhodobé koncepci práce školy počítáme se zaměřením vzdělávání na prohloubení výuky cizích jazyků a rozvíjení počítačové gramotnosti
všech žáků. Této koncepci je přizpůsoben plán ICT školy. Podmínky školy v této oblasti se výrazně zlepšily získáním dvou grantů na vybavení školy
moderním zařízením.Kvalitu výuky cizích jazyků zvyšuje možnost využití 3 jazykových pracoven vybavených sluchátkovými soupravami.V
odborných pracovnách (F,CH-PŘ,Hv) a 12 kmenových třídách jsou při výuce využívány interaktivní tabule s potřebným vybavením a připojením na
internet. Permanentní připojení na internet využívají učitelé také na počítačích umístěných ve všech kabinetech a zapojených do místní sítě.
Ve spolupráci s Podblanickým ekocentrem Vlašim škola organizuje výukové programy, školení pedagogů zaměřené na ekologickou výchovu.
Každoročně organizuje škola 22. 4. projektový Den Země, výtvarnou a literární soutěž. Práce žáků jsou veřejně prezentovány.
Do projektu Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti se naše škola zapojila akcí Noc s Andersenem. Zajištěním bohatého
programu pro účastníky akce chceme podpořit zájem našich žáků o literaturu.
Velkou tradici má v naší škole sport. Zaměřujeme se především na organizaci sportovních turnajů, pořádaných každoročně ve sportovní hale a
na dalších sportovištích školy (volejbal, florbal, kopaná). V dalších letech chce škola navíc podpořit zájem žáků o florbal zajištěním zájmového
kroužku.
Stále se zvyšuje zájem družstev ze širokého okolí o účast ve volejbalovém turnaji s názvem Memoriál Františka Šusty. Tento turnaj bude i
nadále škola organizačně zajišťovat.
Žáci školy se účastní i turnajů a soutěží pořádaných různými organizacemi (kolektivní sporty, atletika).
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Obsahem učiva tělesné výchovy ve školním vzdělávacím programu je i plavecký výcvik. Výuka je zařazena jako 10 dvouhodinových lekcí ve
druhém postupném ročníku a 10 dvouhodinových lekcí ve třetím ročníku. Je určena všem zdravotně způsobilým žákům. Provádějí ji zaměstnanci
Plavecké školy v Kutné Hoře.
Pro zájemce disponující potřebným vybavením škola zajišťuje lekce bruslení na zimním stadionu v Ledči nad Sázavou.
Škola ve spolupráci se SRPDŠ organizuje pravidelně pro žáky sedmých ročníku lyžařský výcvikový kurz a pro žáky 8. ročníku sportovněturistický.
Žáci se podílejí na řízení školy prostřednictvím školního dětského parlamentu. Na pravidelných jednáních podávají podněty a připomínky.
Mezinárodní spolupráci organizujeme formou krátkodobých kulturně vzdělávacích pobytů v zahraničí – Anglie, Rakousko, SRN atp. Přispívají
ke zdokonalení výuky cizích jazyků. Zároveň seznámí žáky školy se způsobem života ostatních evropských kultur.
5.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Rodiče jsou o průběhu a výsledcích vzdělávání informováni prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách nebo při konzultacích
s vyučujícími. Základní informace je možno získat i na webových stránkách školy( www.zszruc.cz ). Každým rokem jsou organizovány Dny
otevřených dveří, kdy mohou rodiče i další členové rodin žáků navštívit vyučovací hodiny a seznámit se s prací školy.
S vedením školy úzce spolupracuje Sdružení rodičů a přátel dětí a školy. Podílí se na organizaci zahraničních zájezdů, zajištění lyžařského
kurzu i finančním zabezpečení školních soutěží i společenských akcí. Svými podněty přispívá k zlepšování práce školy.
Školská rada umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.
Naším cílem je rozvíjet spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kutné Hoře. Služeb poradny využíváme pro diagnostiku dětí se
specifickými poruchami učení a chování při péči o ně. Od školního roku 2012/2013 ve škole pracuje školní psycholog, pomáhá pedagogům s řešením
problémových situací, poskytuje poradenství rodičům žáků.
Metodik prevence sociálně patologických jevů dlouhodobě spolupracuje s o.s. Prostor Kolín. Formou besed s pracovníky této organizace je
zajišťována všeobecná primární prevence pro žáky 6. – 9. ročníku i pro I. stupeň. Současně jsou žáci informováni o možnosti využití služeb
nízkoprahového klubu KOTELNA ( Zruč nad Sázavou, na Výsluní719), který je určen pro terénní práci s mládeží.
V oblasti environmentální výchovy spolupracuje škola s ekocentrem ve Vlašimi. Společně zajišťujeme exkurze, besedy a praktická cvičení
zaměřená na ochranu přírody.
Na podporu čtenářských dovedností a zájmu o literaturu využíváme akcí organizovaných Městskou knihovnou ve Zruči nad Sázavou.
V oblasti sportovního vyžití žáků školy ve volném čase je velmi důležitá spolupráce s tělovýchovnou jednotou Jiskra Zruč. Značnou aktivitu
vyvíjejí především oddíl házené.
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III. Charakteristika školního vzdělávacího programu
1. Zaměření školy
Cílem práce školy je vytvořit ve škole prostředí, kde dětem bude věnována kvalitní péče, při níž budou respektovány individuálním zvláštnosti
žáků.
Společně s rodiči žáků a za podpory zřizovatele chceme vytvořit školu, ve které se děti budou cítit bezpečně a spokojeně.
Výsledkem naší práce má být rozvoj kompetencí, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století.
Výsledkem působení školy by měl být člověk, který dostal možnost všestranně se rozvíjet, využívat svých schopností a dovedností, který je
schopen uplatnit se v současné společnosti.
1.1. Cíle pro klíčové oblasti
Vzhledem k současným potřebám znalosti cizích jazyků bude kladen důraz na kvalitu i rozsah jazykového vyučování. Budou podporovány
formy a metody výuky, které umožní absolventům školy komunikaci alespoň v jednom cizím jazyce. Naší snahou bude vedle povinné výuky
angličtiny pro všechny žáky zapojit co největší počet dětí do výuky dalšího cizího jazyka.
Využitím disponibilních hodin pro povinnou výuku informatiky od 4. ročníku, nabídkou volitelných předmětů i zájmových útvarů s obsahem
využití komunikačních a informačních technologií a zaváděním využívání výpočetní techniky do všech předmětů chceme dokázat, aby všichni
absolventi školy byli schopni využívat ICT zařízení i technologie ke získávání informací i ke komunikaci.
Využitím všech možností, které dává škole vzdělávací oblast Člověk a zdraví i materiální podmínky, chceme zajistit výchovu žáků ke
zdravému životnímu stylu.
1.2. Prostředky a postupy vedoucí k dosažení stanovených cílů:
Využívání metod a forem práce, které preferují získání znalostí a dovedností dobře uplatnitelných v praxi
Zavádění efektivních metod, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými chceme vést žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci i
respektu
Využívání různých zdrojů informací
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Výchova k uvědomělému dodržování stanovených pravidel
Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami i o děti mimořádně nadané
Motivovat žáky pro celoživotní učení volbou metod a strategií pro aktivní a efektivní učení
Učit žáky využívat znalosti a dovednosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech pro vlastní rozvoj i pro životní i profesní orientaci
Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické i duševní zdraví a být za ně odpovědný
Využívání spolupráce s rodiči i institucemi ( SRPDŠ, Školská rada, Pedagogicko-psychologická poradna, občanská sdružení, agentury)
Organizace exkurzí, poznávacích zájezdů
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2. Výchovné a vzdělávací strategie
Úroveň osvojení klíčových kompetencí na základní škole považujeme za základ pro uplatnění v praktickém životě i pro celoživotní učení.
2.1. Kompetence k učení:
respektování věkových zvláštností a individuálních potřeb dětí
podpora samostatnosti a tvořivosti
uková je umožněno pozorování, experimentování, porovnání výsledků, vyvozování závěrů
vyhledávání, zpracovávání a používání potřebných informací v literatuře i na internetu
práce s chybou
rozvoj sebehodnocení
2.2. Kompetence k řešení problémů
učení v souvislostech – vytváření uceleného obrazu světa
vytváření praktických problémových úloh a jejich řešení
podpora samostatnosti, tvořivosti, logického myšlení
podpora týmové spolupráce při řešení úloh
vyhledávání informací vhodných pro řešení problémů
podpora různých přijatelných možností řešení problémů
praktické ověřování správnosti řešení
2.3. Kompetence komunikativní
vytváření vhodného prostoru pro vyjadřování žáků
rozvoj komunikačních dovedností v mateřském jazyce, v cizím jazyce
důraz na kultivovanost komunikace
podpora vyjadřování vlastního názoru žáků opřeného o logické argumenty
podpora věcné kritiky a sebekritiky
vyslechnutí názorů druhých, vhodná reakce na odlišný názor
využívání informačních a komunikačních technologií
2.4. Kompetence sociální a personální
podpora skupinového vyučování
vytváření pravidel pro práci v týmu, přejímání různých rolí v pracovních skupinách
podpora vzájemné pomoci žáků ve skupině
kritika a sebekritika – hodnocení výsledků práce jednotlivých skupin
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integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
podpora asertivního chování, sebedůvěry a sebeúcty žáků
2.5. Kompetence občanské
využití pomoci odborníků s cílem zamezit patologickým projevům chování ( šikana, kriminalita, drogy, rasismus)
pochopení významu existence pravidel a zákonů, nutnost jejich dodržování
důslednost při dodržování pravidel stanovených ve vnitřních normách školy - chování žáků i zaměstnanců
věcné, rozumné a spravedlivé řešení problémů
zapojování do kulturního dění a sportovních aktivit, seznámení s kulturním a historickým dědictvím
organizování projektů se zaměřením na ekologii

2.6. Kompetence pracovní
důsledné vedení k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví, plnění povinností a závazků
vytváření tvořivého a podnětného pracovního prostředí
využívání vhodných materiálů, nástrojů a technologií odpovídajících bezpečnosti práce dětí
cílené seznamování s různými profesemi (exkurze, besedy) v rámci profesní orientace žáků
hodnocení výsledků prací se zřetelem ke kvalitě, funkčnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí a ochrany kulturních a společenských
hodnot

3. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o žáky a výuky žáků mimořádně nadaných
Škola je připravena postarat se o děti se speciálními vzdělávacími potřebami – tedy o žáky s tělesným postižením i s vývojovými poruchami
učení a chování- stejně jako o děti s mimořádným nadáním.
3.1. Péče o děti se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním
Za velmi významné pro poskytování vhodné péče žákům s různými druhy postižení považujeme včasnou diagnostiku a spolupráci s odbornými
zařízeními - Pedagogicko-psychologickou poradnou, dětskou lékařkou, dětskou psychiatrií, se základní školou speciální. Naším cílem je posílit
pedagogický sbor kvalifikovaným speciálním pedagogem.
V rámci nepovinného předmětu „Náprava čtení a psaní“ bude podle potřeby poskytována péče žákům s SPU .
Integrovaní ZP žáci budou pracovat podle individuálních vzdělávacích programů, sestavených vyučujícími ve spolupráci s výchovným
poradcem a PPP.
Péčí o žáky se specifickými poruchami učení a chování budou i nadále pověřováni učitelé, kteří se v oblasti SPU a CH průběžně vzdělávají.
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Rozsah poskytované péče vychází z doporučení odborného pracoviště a podmínek školy.
Výchovný poradce koordinuje v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením činnost školy a rodičů žáků.
Školní akce jsou organizovány za podmínek, které umožňují účast i sociálně znevýhodněným žákům školy.
Školní metodik prevence poskytuje poradenství.
Škola má dlouhodobý program primární prevence ve spolupráci s o.s. Prostor.
3.2. Péče o talentované a mimořádně nadané žáky
Při zjišťování mimořádného nadání žáků je nutná spolupráce školy s poradenským pracovištěm. Na základě závěrů odborného vyšetření škola
sestaví a realizuje individuální vzdělávací plán.
Mimořádně nadaní žáci mohou být v souladu se zákonnými normami přeřazeni do vyššího ročníku.
Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává mu školní práci, která odpovídá jeho schopnostem a dovednostem v oblasti jeho nadání.
Při projevech nadání žáka v uměleckém směru – výtvarném, hudebním, dramatickém – využije škola možnosti spolupráce s ZUŠ (konzultace,
zařazení do studia odpovídajícího oboru výuky v ZUŠ).
Škola se snaží zjistit a rozvíjet nadání a vyhraněné zájmy žáků prostřednictvím organizace zájmových kroužků, nabídky volitelných předmětů,
zapojením do soutěží, olympiád, přehlídek a výstav.
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3. Začlenění průřezových témat

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
TÉMA

ROČNÍK
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

I. OSOBNOSTNÍ A SOC. VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
1. rozvoj schopností poznávání - OSVO1
2. sebepoznání a sebepojetí - OSVO2
3. seberegulace a sebeorganizace - OSVO3
4. psychohygiena – OSVO4
5. kreativita – OSVO5

Sociální rozvoj

A. projektový den
1. června - DEN DĚTÍ

projektový den
1. června - DEN DĚTÍ

1. poznávání lidí – OSVS1
2. mezilidské vztahy – OSVS2
3. komunikace – OSVS3
4. kooperace a kompetice – OSVS4

B. interaktivní besedy sdružení " PROSTOR"
formování třídního kolektivu
na dané téma realizované v
tříhodinových blocích

Morální rozvoj
1. řešení problému a rozhodovací dovednosti – OSVM1
2. hodnoty,postoje, praktická etika – OSVM2
II. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
1. občanská společnost a škola - VDO1
2.občan,občanská společnost a stát – VDO2

Ov
Hv

Hv

Ov
Ov

3. formy participace občanů v politickém životě – VDO3

Ov

4. principy demokracie jako formy vlády….. – VDO4

D
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III. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
1. Evropa a svět nás zajímá – VMEG1
2. Objevujeme Evropu a svět - VMEG2
3. Jsme Evropané – VMEG3
IV. MULTIKULTUR-NÍ VÝCHOVA
1. kulturní diferenciace - MUV1
2. lidské vztahy - MUV2
3. etnický původ – MUV3
4. multikulturalita – MUV4

Aj

Aj

Aj

Aj

Aj

Aj

Ov

Z

Ov

Z

Ov
Ov

Z
Hv

Hv

Hv
Ov

Ov

Aj
Z
Aj

5.Princip soc. smíru a solidarity–MUV5
V. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ov
1. stupeň a 2. stupeň - projektový den - 22. dubna - DEN ZEMĚ
1. stupeň - projektový den - 4. října - DEN ZVÍŘAT

Př
Př
Př
Př

1. ekosystémy – EV1
2. základní podmínky života – EV2
3. lid.aktivity a problémy živ.prostředí - EV3
4. vztah člověka k prostředí – EV4
VI. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Př

Př
Ov

Př
Ch
Ch

Př
Př

7. ročník - projekt - STŘEDOVĚKÁ KUTNÁ HORA
8. ročník - projekt - ČESKÉ HORY
9. ročník - projekt - BURZA ŠKOL

Čj

1. krit. čtení a vnímání mediál.sdělení-MEVR1
2. interpretace vztahu mediál. sdělení a reality –
MEVR2

Čj

3. stavba mediálních sdělení – MEVR3
4. vnímání autora mediálních sdělení – MEVR4
5. fungování a vliv médií ve společnosti - MEVR5
6. tvorba mediálního sdělení – MEVP1
7. práce v realizačním týmu – MEVP2
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Poznámky k průřezovým tématům:
Průřezová témata jsou buď integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu nebo v podobě samostatných projektů.
Celoškolní projekty (každoroční):
Den Země – Environmentální výchova
Den dětí – Osobnostní a sociální výchova
Den zvířat (I. Stupeň) – Environmentální výchova
Ročníkové projekty (každoročně):
Středověká Kutná Hora – Mediální výchova
České hory – Mediální výchova
Burza škol – Mediální výchova
Osobností a sociální výchova je ve všech tématických okruzích začleněna do projektu dlouhodobé primární prevence, která je
uskutečňována ve všech ročních II. stupně formou 4 tříhodinových bloků ročně. Od roku 2010/2011 probíhá primární prevence
i na I. stupni.
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IV.

Učební plány

UČEBNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ
Vzdělávací

Vzdělávací

Vyučovací

oblast

obor

předmět

Jazyk
a jazyková
komunikace
Matematika
a její aplikace
Informační
a komunikační
technologie

Český jazyk
a literatura
Cizí jazyk
Matematika
a její aplikace
Informační
a komunikační
technologie

Český jazyk

ROČNÍK

Anglický jazyk
Matematika

Člověk
a jeho svět
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Člověk
a svět práce

2.

3.

4.

5.

celkem

6+3
+1

7+2
+1

9
3

6+2
3

7+1
3

43
11

35+8
9+2

4

5

5

3+1

3+2

23

20+3

1

+1

2

1+1

1
2
1
2
2

6
3
3
5
7
10

Informatika
Prvouka

Člověk
a jeho svět
Umění
a kultura
Člověk a zdraví
Člověk
a svět práce

1.

2

Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní
činnosti

CELKOVÁ POVINNÁ ČASOVÁ DOTACE
DISPONIBILNÍ ČASOVÁ DOTACE

15

2

2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

2
1
1
2
2

1

1

1

1

1

21

22

24

25

26

5
118

4

3

3

4

14

12

12
10
5
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UČEBNÍ PLÁN PRO 2. STUPEŇ
Vzdělávací
oblast

Vzdělávací
obor

Vyučovací
předmět

6.

ROČNÍK
7.
8.

Jazyk

Český jazyk a literatura

Český jazyk

4

4

a jazyková

Cizí jazyk

Anglický jazyk

3

3+1

Německý jazyk (Ruský jazyk)

komunikace
Matematika

Matematika

a její aplikace

a její aplikace

Informační

Informační

a komunikační

a komunikační

technologie

technologie

Člověk
a společnost

9.

celkem

3+1

4+1

3

3

17
13

+3

+3

15+2
12+1
+6

Matematika

4

4

4

3+2

17

15+2

Informatika

1

+1

+1

+1

4

1+3

Dějepis

Dějepis

2

2

2

1+1

Občanská výchova

Občanská výchova

1

1

1

1

12

11+1

Fyzika

Fyzika

1+1

2

2

1+1

Člověk

Chemie

Chemie

1+1

2

a příroda

Přírodopis

Přírodopis

26

21+5

Zeměpis
Umění

1+1

2

2

1

Zeměpis

2

2

1+1

1

Hudební výchova

Hudební výchova

1

1

1

1

a kultura

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

2

2

1

1

10

10

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Tělesná výchova

Výchova ke zdraví

a zdraví

3

3

2+1

2+1

12

10+2

Člověk

Člověk

Pracovní

a svět práce

a svět práce

činnosti

1

1

3
2

3

1

Volitelné předměty

+2

CELKOVÁ POVINNÁ ČASOVÁ DOTACE
DISPONIBILNÍ ČASOVÁ DOTACE

16

28

30

32

32

122

2

4

8

10

24

+2
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Poznámky k učebnímu plánu
Případné posílení časové dotace vyučovacích předmětů z disponibilní časové dotace je v tabulace< zvlášť graficky vyjádřeno (+1).
Poslední sloupec tabulky uvádí minimální časovou dotaci určenou v RVP ZV pro vzdělávací obory a disponibilní časovou dotaci.

I. stupeň
•

Český jazyk - integruje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a doplňujícího vzdělávacího oboru Dramatická
výchova. Časová dotace je posílena celkem o Časová dotace je posílena o 8 hodiny z disponibilní časové dotace.
• Anglický jazyk – časová dotace je posílena o 2 hodiny z disponibilní časové dotace.
• Matematika – časová dotace je posílena o 3 hodiny z disponibilní časové dotace.
• Informatika – časová dotace je posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
• Tělesná výchova – ve 2. a 3. ročníku probíhá výuka plavání - celkem 20 lekcí v dvouhodinových blocích.

II. stupeň
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Český jazyk – integruje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a doplňujícího vzdělávacího oboru Dramatická
výchova, je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. Časová dotace je posílena o 2
hodiny z disponibilní časové dotace.
Anglický jazyk – časová dotace je posílena o 1 hodiny z disponibilní časové dotace.
Německý jazyk (Ruský jazyk) – časová dotace je posílena o 6 hodin z disponibilní časové dotace.
Matematika – časová dotace je posílena o 2 hodiny z disponibilní časové dotace.
Informatika – časová dotace je posílena o 3 hodiny z disponibilní časové dotace, výuka probíhá v dvouhodinových blocích
jedenkrát za 14 dní.
Dějepis, Občanská výchova – časová dotace je pro dějepis v 9. ročníku posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis – časová dotace je celkově pro všechny předměty posílena o 5 hodin z disponibilní
časové dotace.
Tělesná výchova a zdraví – integruje vzdělávací obor Výchova ke zdraví, časová dotace je posílena o 2 hodinu z disponibilní
časové dotace.
Pracovní činnosti – výuka probíhá v dvouhodinových blocích jedenkrát za 14 dní.
Volitelné předměty – jsou realizovány v 7. ročníku a dotovány celkem 2 hodinami z disponibilní časové dotace.
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Zařazování žáků do tříd a skupin, přeřazování žáků mezi jednotlivými třídami jednoho ročníku

Při zařazování žáků do tříd a skupin postupuje škola v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky.
Při zařazování žáků do tříd se bere v úvahu :
Závazný počet žáků podle § 4 vyhlášky 48/2005 Sb.
Vyrovnaný počet žáků ve třídách
Počty dívek a chlapců
Při dělení do skupin:
Škola se řídí odst.1,4 a 5, §5 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Důvody pro přeřazování žáků mezi jednotlivými třídami jednoho ročníku:
-

vyrovnání počtu žáků v jednotlivých třídách (stěhování, odchody na víceletá gymnázia)
řešení organizačních problémů – např. možnost zařazení do volitelných předmětů
řešení výchovných problémů jednotlivých třídních kolektivů
na žádost rodičů (osobní i organizační důvody)
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V. Učební osnovy
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Charakteristika vyučovacího předmětu
Název:
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
1. Časové vymezení: je realizován v 1. až 9. ročníku
- v 1.ročníku je 9 hodin týdně, ve 2. ročníku je 9 hodin týdně
- ve 3. ročníku je 9 hodin týdně
- ve 4. a 5. ročníku je 8 hodin týdně
- v 6., 7., 8. ročníku jsou 4 hodiny týdně
- v 9. ročníku je 5 hodin týdně

2. Vzdělávací obsah
Hlavní okruhy: - jazyková výchova
- komunikační a slohová výchova
- literární výchova
- etická výchova

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA :
Mediální výchova:
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Tvorba mediálního sdělení
Projekty: Naše hory, Volba povolání, Středověká Kutná Hora
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
21
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- Stavba mediálních sdělení
- Vnímání autora mediálních sdělení
- Fungování a vliv médií ve společnosti
- Tvorba mediálního sdělení
- Práce v realizačním týmu

3. Organizace: žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo v počítačové pracovně a využívají k učení různé
formy práce. Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky (Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny,
Slovník cizích slov, Mapy gramatiky, učebnice, ...)Integrovaní žáci pracují podle individuálních plánů, učitel se věnuje také žákům se SPU a nadaným
žákům.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
1. Kompetence k učení
- respektování zvláštností a individuálních potřeb dětí
- vedení žáků ke stálému zdokonalování čtení , osvojení pravopisných pravidel a slohového vyjadřování
- podpora samostatnosti a tvořivosti
- vytváření podmínek pro získávání dalších informací
- vyhledávání, zpracovávání a používání potřebných informací v literatuře i na internetu
- práce s chybou
- vyvozování závěrů

2. Kompetence k řešení problémů
- učení v souvislostech - vytváření komplexnějšího pohledu na jazykové, kulturní, společenské a historické jevy
- podpora samostatnosti a kreativity
- podpora týmové spolupráce
- vyhledávání informací vhodných pro řešení
- praktické ověřování správnosti řešení
22
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3. Kompetence komunikativní
- vytváření vhodného prostoru pro vyjadřování žáků
- rozvoj komunikačních dovedností v mateřském jazyce
- důraz na kultivovanost projevu
- podpora vyjadřování vlastních myšlenek a názorů
- podpora věcné kritiky a sebekritiky
- vyslechnutí názorů druhých, vhodná reakce na odlišný názor

4. Kompetence sociální a personální
- podpora skupinového vyučování a spolupráce ve skupině
- vytváření pravidel pro práci v týmu
- hodnocení výsledků práce jednotlivých skupin - kritika, sebekritika
- integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- podpora asertivního chování
- respektování názorů a dovedností jiných žáků

5. Kompetence občanské
- formování mezilidských vztahů
- vytváření postojů k přírodě, životnímu prostředí, ke kulturním (a historickým) památkám
- pochopení a utváření hodnot jako je spravedlnost, solidarita, tolerance a odpovědnost

6. Kompetence pracovní
- důsledné vedení k dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a pracovních úkolů
- vedení k organizování a plánování práce a učení
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VZDĚLÁVACÍ OBOR :ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

OBDOBÍ : 1. - 3. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:

KOMUNIKAČNÍ A
SLOHOVÁ VÝCHOVA

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru
v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

volí vhodné verbální i non-verbální prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena a slabiky,
kontroluje vlastní písemný projev
píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na hlásky,
odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova
významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova
příbuzná
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četba uměleckých, populárních a naukových textů s
důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků,
uplatnění přirozené intonace

komunikační situace: omluva, žádost, vzkaz, zpráva,
dialog, mluvčí a posluchač, adresa
výběr vhodných komunikačních prostředků a výrazů,
zdvořilostní obraty
rozvíjení znělého hlasu, nácvik přiměřeného tempa řeči a
správného dýchání

základní komunikační pravidla, mimojazykové prostředky
řeči - mimika, gesta
dodržování hygienických návyků správného psaní
automatizace psacího pohybu písmena, číslice, slabiky,
slova, odstraňování individuálních nedostatků písemného
projevu
plynulý a úhledný písemný projev
vyprávění pohádky nebo povídky, spojování obsahu textů
nebo ilustrací
hláskosloví, stavba slov, nauka o slově
slova nadřazená, podřazená, souřadná a slova opačného
významu, vyjmenovaná slova a slova jim příbuzná

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR :ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

OBDOBÍ : 1. - 3. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK:
rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí
vhodné jazykové i zvukové prostředky
odůvodňuje a píše správně i/y í/ý po tvrdých a měkkých souhláskách i po
obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech, slova se skupinami
dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, slova s ů/ú, velká písmena na začátku věty a v
typických případech vlastních jmen osob,

druhy vět, výběr vhodných jazykových prostředků

znalost správného pravopisu dle očekávaného výstupu

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

PRŮŘEZOVÁ

čte a přednáší z paměti ve vhodném frázování a tempu literární texty
přiměřené věku
vyjadřuje své pocity z přečteného textu

reprodukce textu, přednes básně nebo úryvku prózy
líčení atmosféry příběhu

rozlišuje vyjadřování v próze a poezii, odlišuje pohádku od ostatních
vyprávění

základy literatury, poezie - pojmy: báseň, rým, sloka, verš,
přednes, próza - pojmy: pohádka a jiná vyprávění, postava,
děj, prostředí

pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých
schopností

volná reprodukce textu, dramatizace pohádky, povídky
nebo básně, dokončení příběhu
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR :ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

OBDOBÍ : 4 - 5. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:
KOMUNIKAČNÍ A
SLOHOVÁ
VÝCHOVA

JAZYKOVÁ
VÝCHOVA

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Uvědomělé plynulé čtení přiměřeně náročných textů, tiché
čtení s porozuměním

rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk,
podstatné inf. zaznamenává
posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

Vyhledávání klíčových slov, vnímání podrobností, výpisky z
textu
Orientace v textu, dokončení textu

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

Vystižení jádra sdělení, orientace v naučných textech
přiměřených věku

vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku

Řešení konfliktních situací, pravidla dialogu, zdvořilé
vystupování

rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

Porovnávání názorů, tolerance, zdvořilé vystupování

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

Členění vět, frázování, síla a barva hlasu podle komunikační
situace

rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle
komunikační situace
rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary

Spisovná, hovorová a nespisovná mluva, nářečí
Spisovné a nespisovné tvary slov

píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

Orientace ve stavbě textu, členění na odstavce, žánry
písemného projevu

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

Pravidla sestavování osnovy, členění příběhu

porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu
a slova vícevýznamová
rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,předponovou a koncovku

Význam slov, antonyma, homonyma, synonyma
Stavba slova

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

Slovní druhy a jejich třídění, tvary slov, mluvnické kategorie
sloves a podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a
číslovek

vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici
označuje základ věty
Práce s větou, holý podmět a přísudek
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Mediální výchova, tvorba
mediálního sdělení

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

OBDOBÍ : 4 - 5. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK:
LITERÁRNÍ
VÝCHOVA

DRAMATICKÁ
VÝCHOVA

PRŮŘEZOVÁ

vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

Zážitkové čtení a naslouchání, nalézání příčin věcí a
porozumění jim, vlastní ilustrace

volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na
dané téma

Tvořivé činnosti s literárním textem, volná reprodukce,
dramatizace textu, vlastní tvorba na libovolné téma

rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

Druhy a žánry dětské literatury, literatura umělecká a věcná,
lidová slovesnost

při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární
pojmy

Přirovnání, básnické výrazy, přenesené výrazy, zastaralé
výrazy, verš,rým, rytmus

projevuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádření vnitřních
stavů a emocí vlastních i určité postavy

Psychosomatické dovednosti - práce s dechem, správné
tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální komunikace

pracuje s pravidly hry a jejich variacemi, dokáže vstoupit do role a v herní
situaci přirozeně a přesvědčivě jednat

Herní dovednosti, sociálně komunikační
dovednosti,dodržování pravidel hry

pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a využívá
různých výrazových prostředků, prezentuje inscenační tvar před spolužáky a
na základě reflexe spolužáků a učitele a sebereflexe na něm dále pracuje

Dramatická situace,příběh

sleduje a hodnotí prezentace svých spolužáků
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

OBDOBÍ : 6. ročník

HLAVNÍ

UČIVO

OČEKÁVANÉ

OKRUHY

VÝSTUPY

Jazyková výchova

Žák-rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk, pozná nářečí, obecnou
češtinu
-umí samostatně pracovat s jazykovými příručkami: Pravidla českého
pravopisu, Slovník spisovné češtiny
-využívá znalostí o jazykové normě

Obecné poučení o jazyce

Žák-spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
-rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost

Zvuková stránka jazyka

Žák-v písemném projevu zvládá pravopis
-umí pracovat s Pravidly českého pravopisu

Pravopis

Žák-správně rozpozná slovní druhy
-umí tvořit spisovné tvary a správně je užívat
-využívá znalostí o jazykové normě

Tvarosloví

Žák-umí rozlišit významové vztahy gramatických jednotek ve větě
jednoduché a v souvětí

Skladba

Žák-umí se vyjadřovat spisovně
-umí seřadit informace v časové posloupnosti
-umí uspořádat informace s ohledem na účel projevu
-využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu

Vypravování

Žák-umí v mluveném projevu vhodně využívat uspořádání
textu s ohledem na účel projevu
-využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu

Popis

Komunikační a slohová
výchova

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

OBDOBÍ : 6. ročník

HLAVNÍ

UČIVO

OKRUHY

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Žák-odlišuje fakta od názorů a hodnocení
-odlišuje objektivní i subjektivní sdělení
-rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích
-umí se vyjadřovat kultivovaně, spisovně
užívá vhodné jazykové prostředky
-využívá poznatky o jazyce a stylu
Žák-využívá základy studijního čtení
-vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu
-vytvoří stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného
textu
Žák-umí se dorozumívat kultivovaně, výstižně, vhodně
-rozlišuje spisovný a nespisovný projev

Zpráva a oznámení

Výpisky a výtah

Dopis osobní, úřední, telefonní rozhovor

-vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru
-rozpozná subjektivní a objektivní sdělení
-využívá poznatky o jazyce a stylu
Žák-umí se vyjadřovat spisovně a výstižně
-odlišuje spisovný a nespisovný projev
-rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení
-odlišuje fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta
-rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní
kritický postoj
-uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel
-využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
mluvenému a písemnému projevu

Jiné slohové postupy a
útvary užívané v různých
komunikačních oblastech a situacích

29

I. Základní škola Zruč nad Sázavou
VZDĚLÁVACÍ OBOR : ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
HLAVNÍ
OČEKÁVANÉ
OKRUHY

VÝSTUPY

Literární výchova

Žák-dokáže uceleně interpretovat text
-formuluje své dojmy a názory na umělecké dílo
-tvoří vlastní literární text
-rozlišuje základní druhy a žánry
-umí přiřadit text k příslušnému žánru
-umí vyhledávat informace v katalogu v knihovně
Žák-dokáže uceleně reprodukovat text
-správně formuluje své dojmy z četby - ústně i písemně
-rozlišuje základní žánry
-tvoří vlastní literární text
-umí vyhledávat informace v katalogu v knihovně
Žák-formuluje své dojmy,reprodukuje přečtený text
-porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním,dramatickém
i filmovém zpracování

REÁLNÉ A
ZOBRAZENÉ
VZORY

OBDOBÍ : 6. ročník
UČIVO

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Próza

Poezie

Drama-divadlo a film

- pozitivní vzory versus pochybné idoly
- prosociální vzory ve veřejném životě, vzory ve vlastní
rodině, vzory v literárních pramenech, vztah k autoritě
- podpora pozitivního působení televize a medií
- účinná obrana proti manipulaci médii, media a volný
čas
- já – potenciální vzor pro druhé
- smysl a cíl mého života

- rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se
s pozitivními prosociálními vzory

30

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

OBDOBÍ: 7.ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

Jazyková výchova

Žák-správně rozpozná slovní druhy
-umí tvořit spisovné tvary slov a správně je užívat
-využívá znalostí o jazykové normě
Žák-v písemném projevu zvládá pravopis
-pracuje s Pravidly českého pravopisu
Žák-určuje věcný význam slova
-rozpozná přenesená pojmenování
-využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
Žák-samostatně pracuje s jazykovými příručkami
-rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování
slovní zásoby a zásady tvoření českých slov
Žák-rozlišuje vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché
a v souvětí

Komunikační a
slohová
výchova

Žák-rozlišuje objektivní a subjektivní sdělení
-odlišuje spisovný a nespisovný projev
-dorozumívá se kultivovaně vhodnými jazykovými prostředky
-v mluveném projevu vhodně užívá verbálních a nonverb. prostředků
řeči
Žák-využívá vhodné jazykové prostředky a umí uspořádat informace
v textu s ohledem na účel projevu
-využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu
Žák-využívá vhodné jazykové prostředky
-umí uspořádat informace v textu s ohledem na účel projevu
Žák-rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích
-dorozumívá se kultivovaně
-využívá vhodné jazykové prostředky s ohledem na účel
Žák-rozpozná nejdůležitější informace v textu
-využívá vhodné jazykové prostředky

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Tvarosloví

Pravopis
Význam slov

Slovní zásoba a tvoření slov

Skladba

Vypravování

Popis

Životopis
Žádost a pozvánka

Výtah
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou
VZDĚLÁVACÍ OBOR : ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

OBDOBÍ: 7.ročník

HLAVNÍ

UČIVO

OKRUHY

Literární výchova

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Žák-umí se vyjadřovat spisovně a výstižně
-odlišuje spisovný a nespisovný projev
-rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení
-odlišuje fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta
-rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní
kritický postoj
-uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel
-využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
mluvenému a písemnému projevu
Žák-uceleně reprodukuje přečtený text
-jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla
-rozpozná základní rysy individuálního stylu autora
-formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby
-reprodukuje přečtený text
-tvoří vlastní literární text
-rozlišuje základní literární druhy a žánry
-vyhledává informace v katalozích
Žák-rozpozná základní rysy individuálního stylu autora
-rozpozná základní žánry
-formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby
-reprodukuje přečtený text
-vlastními slovy interpretuje smysl díla
-tvoří vlastní literární text
-vyhledává informace v katalozích a dalších informačních
zdrojích
Žák-rozpozná výrazné autorovy rysy
-správně formuluje své dojmy ústně i písemně
-reprodukuje přečtený text
-porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním,
dramatickém i filmovém zpracování
-vyhledává informace v katalozích a dalších informačních
zdrojích

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Jiné slohové postupy a
útvary užívané v různých
komunikačních oblastech a situacích

Próza

Poezie

Drama
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Český jazyk a literatura

OBDOBÍ : 8. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

Jazyková výchova

Žák-rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk, pozná nářečí, obecnou
češtinu
-umí samostatně pracovat s jazykovými příručkami: Pravidla českého
pravopisu, Slovník spisovné češtiny
-využívá znalostí o jazykové normě

Obecné poučení o jazyce

Žák-samostatně pracuje s jazykovými příručkami
-rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování
slovní zásoby a zásady tvoření českých slov
-spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
-rozpoznává přenesená pojmenování

Slovní zásoba a tvoření slov

Žák-rozlišuje vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché
a v souvětí
-v písemném projevu zvládá syntaktický pravopis
Žák-správně rozpozná slovní druhy
-umí tvořit spisovné tvary slov a správně je užívat
-využívá znalostí o jazykové normě

Skladba

Komunikační a
slohová výchova

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Tvarosloví

Žák-umí se vyjadřovat spisovně a výstižně
-uspořádá informace v textu s ohledem na účel projevu
-využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
mluvenému a písemnému projevu

Charakteristika

Žák-umí se vyjadřovat spisovně a výstižně
-využívá základy studijního čtení- vyhledá klíčová slova, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu
-uspořádá informace, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel
mezivětného navazování
-využívá poznatků ke gramat. i věcně správnému mluvenému
a písemnému projevu

Výpisky, výtah a výklad
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou
VZDĚLÁVACÍ OBOR : Český jazyk a literatura

OBDOBÍ : 8. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Žák-umí se vyjadřovat spisovně a výstižně
-odlišuje spisovný a nespisovný projev

Úvaha

-vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru
-odlišuje fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta
-zapojuje se do diskuze
-využívá poznatků ke gramaticky i věcně správnému mluvenému
a písemnému projevu
Žák-umí se vyjadřovat spisovně a výstižně
-uspořádá informace v textu s ohledem na účel projevu
-využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
mluvenému a písemnému projevu

Subjektivně zabarvený popis

Žák-umí se vyjadřovat spisovně a výstižně
-odlišuje spisovný a nespisovný projev
-rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení
-odlišuje fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta
-rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní
kritický postoj
-uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel
-využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
mluvenému a písemnému projevu

Jiné slohové postupy a
útvary užívané v různých
komunikačních oblastech a situacích

Žák-uceleně reprodukuje přečtený text
-jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla

Próza

-rozpozná základní rysy individuálního stylu autora
-formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby
-reprodukuje přečtený text
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Český jazyk a literatura
HLAVNÍ
OČEKÁVANÉ
OKRUHY
VÝSTUPY

OBDOBÍ : 8. ročník
UČIVO

-tvoří vlastní literární text
-rozlišuje základní literární druhy a žánry
-vyhledává informace v katalozích
Žák-rozpozná základní rysy individuálního stylu autora
-rozpozná základní žánry
-formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby
-reprodukuje přečtený text
-vlastními slovy interpretuje smysl díla
-tvoří vlastní literární text
-vyhledává informace v katalozích a dalších informačních
-zdrojích
Žák-rozpozná výrazné autorovy rysy
-správně formuluje své dojmy ústně i písemně
-reprodukuje přečtený text
-porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním,
dramatickém i filmovém zpracování
-vyhledává informace v katalozích a dalších informačních
zdrojích

KOMUNIKACE

Poezie

Drama

- komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých
a přiměřeně situaci
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- otevřená komunikace
- komunikace na úrovni, verbální, bez chyb
- aktivní naslouchání
- cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního
naslouchání

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

I. Základní škola Zruč nad Sázavou
VZDĚLÁVACÍ OBOR : Český jazyk a literatura

OBDOBÍ : 9. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

Komunikační a
slohová výchova

Žák-umí se vyjadřovat spisovně a výstižně
-odlišuje spisovný a nespisovný projev
-umí seřadit informace v časové posloupnosti
-uspořádá informace v textu s ohledem na účel projevu
-využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
mluvenému a písemnému projevu

Vypravování

Žák-umí se vyjadřovat spisovně a výstižně
-uspořádá informace v textu s ohledem na účel projevu
-využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
mluvenému a písemnému projevu

Popis a charakteristika

Žák-umí se vyjadřovat spisovně a výstižně
-využívá základy studijního čtení- vyhledá klíčová slova, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu
-uspořádá informace, vytvoří konkrétní text s dodržováním pravidel
mezivětného navazování
-využívá poznatků ke gramat. i věcně správnému mluvenému
a písemnému projevu

Výpisky, výtah a výklad

Žák-umí se vyjadřovat spisovně a výstižně
-odlišuje spisovný a nespisovný projev
-vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru
-odlišuje fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta
-zapojuje se do diskuze
-využívá poznatků ke gramaticky i věcně správnému mluvenému
a písemnému projevu

Úvaha

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Český jazyk a literatura

OBDOBÍ : 9. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Žák-umí se vyjadřovat spisovně a výstižně
-odlišuje spisovný a nespisovný projev
-využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
mluvenému a písemnému projevu

Proslov

Žák-umí se vyjadřovat spisovně a výstižně
-vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru
-zapojuje se do diskuze, řídí ji, využívá zásad komunikace
a pravidlem dialogu

Diskuze

Žák-umí se vyjadřovat spisovně a výstižně
-odlišuje spisovný a nespisovný projev
-rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení
-odlišuje fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta
-rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní
kritický postoj
-uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel
-využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
mluvenému a písemnému projevu

Jiné slohové postupy a
útvary užívané v různých
komunikačních oblastech a situacích
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Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

I. Základní škola Zruč nad Sázavou
VZDĚLÁVACÍ OBOR : Český jazyk a literatura

OBDOBÍ : 9. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

Literární výchova

Žák-uceleně reprodukuje text, popisuje strukturu a jazyk literárního

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
Úvod do literární historie

díla, vlastními slovy interpretuje smysl díla

Vývoj literatury- nejstarší

-rozpoznává základní rysy individuálního stylu autora

literární památky, starověk,

-formuluje dojmy a názory na umělecké dílo

středověk, renesance, baroko,

-tvoří vlastní literární text

klasicismus, literatura 19. a 20. století

-rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní
-rozlišuje základní literární druhy a žánry, uvede jejich představitele
-uvádí základní literární směry a jejich významné představitele
-porovnává různá ztvárnění téhož námětu
-vyhledává informace
Jazyková výchova

Žák-rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk, pozná nářečí, obecnou

Obecné poučení o jazyce

češtinu
-umí samostatně pracovat s jazykovými příručkami:Pravidla českého
pravopisu, Slovník spisovné češtiny
-využívá znalostí o jazykové normě
Žák-samostatně pracuje s jazykovými příručkami

Slovní zásoba a tvoření slov

-rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování
slovní zásoby a zásady tvoření českých slov
-spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
-rozpoznává přenesená pojmenování
Žák-rozlišuje vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché

Skladba

a v souvětí
-v písemném projevu zvládá syntaktický pravopis
Žák-správně rozpozná slovní druhy

Tvarosloví

-umí tvořit spisovné tvary slov a správně je užívat
-využívá znalostí o jazykové normě
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Český jazyk a literatura

OBDOBÍ : 9. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

3

Žák-určuje věcný význam slova

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Význam slov

-rozpozná přenesená pojmenování
-využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
Žák-spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova

Zvuková stránka jazyka

-rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
NÁZEV : Anglický jazyk – 1. a 2. stupeň
1. ČASOVÉ VYMEZENÍ :
1 hodin týdně , 1. a 2. ročník
3 hodiny týdně, od 3. do 6. ročníku, v 8. a 9. ročníku
4 hodiny týdně v 7. ročníku

2. VZDĚLÁVACÍ OBSAH :
− zaměření pozornosti na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby angličtiny a na gramatiku (
kombinace zvukové nahrávky s nápodobou správné výslovnosti rodilých mluvčích)
− práce s bohatým obrazovým materiálem v učebnici a v programech PC
− využití říkanek, písní, jazykolamů, dialogů a konverzace ze života obyvatel anglicky mluvicích zemí
− využití každodenního setkávání s angličtinou ( populární hudba, film, práce s PC a nápisy na zboží v obchodech
− tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů
HLAVNÍ OKRUHY :
Pochopení významu znalost cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi.
− získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu
− osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce a
k celoživotnímu vzdělávání
− získávání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce
− porozumění přiměřeně ( jazykově, obsahově, rozsahem) – náročnému ústnímu sdělení o úrovni osvojených znalostí
− poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledávání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a
k práci s nimi
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA :
EGS ( Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět)
MKV ( Multikulturalita)
3. ORGANIZACE :
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, výjezdy do zahraničí, příležitostné akce, projekty, divadlo, akademie). Je
věnována pozornost žákům se SPU, také nadaným žákům. Integrovaní žáci pracují podle individuálních plánů.
Místo realizace:
− v jazykových učebnách
− v učebnách VT a v knihovně (olympiáda, soutěže)
Dělení - na skupiny v rámci ročníku

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby dosáhl požadovaných kompetencí.
Kompetence k učení:
−
−
−
−

žáci vybírají a využívají vhodné způsoby pro efektivní učení
žáci propojují získané poznatky do širších celků
žáci poznávají smysl a cíl učení
práce s chybou

Postup: vedení žáků k ověřování výsledků a zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace
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Kompetence komunikativní:
− žáci správně vnímají různá jazyková sdělení, rozumí jim
− žáci se vhodně vyjadřují
− žáci účinně uplatňují i prosazují výsledky svého poznávání
Postup: vedení žáků k ověřování výsledků a zadávání úkolů předpokládá dosažení úrovně A2
Kompetence k řešení problému:
− žáci jsou schopni pochopit problém
− žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
− využívají informačních a komunikačních technologií
Postup: vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu, vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky a vedení žáků
k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích.
Kompetence sociální a personální:
− žáci spolupracují ve skupině
− žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu
− žáci jsou schopni sebekontroly
Postup: hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok a vedení žáků k tomu, aby na základě jasných
kritérií hodnotili své činnosti
− podněcování žáků k argumentaci
Kompetence občanské:
− zapojování do kulturního dění
− žáci respektují názory ostatních
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− žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace
Postup: vedení žáků k reprezentaci jejich myšlenek a názorů
− vedení žáků k diskusi
− vedení žáků k vzájemnému naslouchání si
Kompetence pracovní:
− žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci
Postup: napomáhání při cestě ke správnému řešení úkolů, zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Cizí jazyk - anglický

OBDOBÍ :1. - 3. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:
1. Hello
Good morning
My schoolbag

- umí pozdravit, přestavit se, rozloučit se, zvládá základní
komunikační obraty
- pozdraví a osloví učitele
- vyjádří žádost a poděkování
- určuje školní potřeby
- vyjadřuje svojí národnost, reaguje na základní pokyny
učitele

pozdravy
vlastní jména, i jména příslušníků jiných
národů
tvar sloves být "I am, I´m"
obraty "please, thank you, here you are"
zájmena "my, your"

2. Colours,
Numbers
My classroom

- jmenuje barvy
- počítá do šesti
- jmenuje předměty ve třídě

barvy
tvar slovesa být "is"
zájmeno "this"
číslovky 1 - 6
neurčitý člen "a, an"

3. How old are you
Halloween, What
is it?
What time is it?

- počítá do dvanácti
- vyjadřuje věk
- vyjadřuje souhlas a nesouhlas
- umí se zeptat na neznámou věc
- určuje celé hodiny a ptá se na čas

číslovky 7 - 12
otázky "How old are you"

4. Vyjadřuje
velikost a délku
předmětu

- umí vytvořit množné číslo podstatných jmen
- dokáže představit svoji rodinu a kamarády

zájmena "he, she, it"
věty typu "This bag is big"
otázka "What´s your name"
předložka "at"
otázka typu "How many"

sloveso "to be" ve 2. osobě
členy - určitý, neurčitý
zájmeno "it"
otázka na čas a odpověď
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objevuje Evropu a svět
Evropa nás zajímá

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Cizí jazyk - anglický

OBDOBÍ : 1. - 3. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK:
- pojmenuje dětské hračky
- ptá se na umístění předmětů, udává jeho polohu pomocí
předložek "in, on"
- popisuje oblečení svoje i jiných osob

předložky "in, on"
otázky s "where", "what"
vazba "are you wearing" + odpoveď

- popisuje části hlavy a těla
- umí vyjádřit vlastnictví, vlastnost společnou pro více
věcí

sloveso "have"
vyjádření "this, these"
vazby "he, she is wearing"
části dne - in the morning, in the evening

7. My week, Letˇs
go shopping
Fruit

- jmenuje dny v týdnu
- pojmenovává druhy sportovních her
- vyjadřuje libost a nelibost
- jmenuje základní potraviny, běžné ovoce

dny v týdnu, zkratky dnů, názvy sportů
sloveso "can", "play"
vazby "on Monday"
vazba "I like, I don´t like, I need"
vazba "Let´s go"

8. Vegetables,
My pet
I am writing

- pojmenovává běžné druhy zeleniny
- popisuje své domácí zvířátko
- ptá se na jednu z možností "or"
- vyjadřuje svoji právě probíhající činnost
- umí sdělit své schopnosti, dovednosti

zelenina
spojka "or"
množné číslo podstatná jména
koncovkou "-es"
slovesa "drink, eat"
domácí zvířata
věty typu "I can fly like…"
"It likes…." "It can…"
průběhový čas přítomný v 1. os. j. č.
věta typu "I am good at…"

5. My toys,
Where´s the ball?
My T-shirt

6. My head, my
body
my jeans

PRŮŘEZOVÁ
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Cizí jazyk - anglický

OBDOBÍ :1. - 3. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:
9. Mum is cooking,
My school
The Alphabet

- popisuje svůj domov, školu
- dovede hovořit o právě probíhajících domácích činnostech
- orientuje se ve svém prostředí, které dokáže jednoduchým
způsobem popsat
- vyjmenovává anglickou abecedu, hláskuje své jméno
a příjmení

členové rodiny
vazba s předložkou "in"
věty typu "He is reading"
otázka "What´s your name"
spelování

10. Bingo,
Let´s play a game

- umí správně reagovat na pokyny, odpovídat na otázky
- jednoduše komunikuje anglicky
- vyslovuje a čte správně v přiměřeném rozsahu slovní

opakování

zásoby
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Cizí jazyk - anglický

OBDOBÍ : 4. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Žák:
1. POZDRAVY A
PŘEDSTAVOVÁNÍ

- umí použít sloveso "být", přivlastňovací
zájmena, počítá do deseti, rozlišuje člen
určitý a neurčitý
- umí pozdravit, zeptat se na osobní údaje,
popsat předměty
- zná jména anglicky mluvících zemí

jména lidí
jména zemí
sloveso "to be"

2. ZAČÍNÁME

- umí počítat do 100, číst telefonní čísla
- používá názvy barev
- rozumí pokynům ve třídě
- popíše části těla
- hláskuje a používá abecedu
- vyjadřuje přivlastnění předmětu
- popisuje pozici předmětu
- používá abecední slovník, učebnice

stavba věty jednoduché
- oznamovací
- otázka
- zápor
- rozkaz
použití "this is"
používání členu určitého a neurčitého
číslovky
přivlastňovací pád
předložky "in, on, under"
pravidelné a nepravidelné tvoření mn.
čísla podstatných jmen
anglická abeceda

3. KOMUNIKACE

- používá stažené tvary "to be"
- je schopen napsat krátký dopis, pohlednici,
adresu
- používá v rozhovoru osobní informace
- zvládá krátký rozhovor
- jmenuje členy rodiny
- obměňuje krátké texty se zachováním smyslu

sloveso "to be", tvoření otázek a záporu
zájmena "he, she"
použití "where", tvoření otázky
přivlastňovací zájmena
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Cizí jazyk - anglický

OBDOBÍ : 4. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

Žák:
4. MŮJ SVĚT

- umí napsat dopis kamarádovi
- používá ukazovací zájmena
- tvoří otázky na cenu
- přečte rozvrh hodin
- hovoří o vyučování ve škole
- vytvoří jednoduchý projekt "Můj svět"
- vyhledává dané téma na PC

PRŮŘEZOVÁ

sloveso "to have got"
- plná i stažená forma, otázka + krátká
odpověď
this a these
množné číslo podstatných jmen
otázka - Kolik stojí
intonace otázek "Yes a No"
rozvrh hodin, dny v týdnu
dopis, dopisování
projekt "Můj svět"
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou
VZDĚLÁVACÍ OBOR : Cizí jazyk - anglický

OBDOBÍ : 5. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:
- vyjadřuje a ptá se na čas
- odpovídá na otázku kolik je hodin
- popisuje svůj denní program a program jiných osob
- mluví o svých zálibách
- čte nahlas plynule a foneticky správně

opakování
časy, aktivity, dny (otázky, odpovědi)
popis denních činností
přítomný prostý čas sloves
- klad + zápor
použití časových předložek "at, on"
projekt "Volný čas"

- používá sloveso umět a muset
- umí používat rozkazovací způsob a existenční vazby
- popisuje město, ve kterém bydlí
- pracuje s mapou
- vyjadřuje aktivity ve svém městě
- dává a přijímá instrukce
- vyhledává v textu potřebnou informaci
- rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických
materiálů (časopis, obrazový a poslechový materiál)

rozkazovací způsob a existenční vazby
modální slovesa "can, must"
dům - místnosti, nábytek
místa a budovy ve městě
orientace na plánu města
projekt "Místa v mém životě"

3. Lidé

- umí vyjádřit, že něco někomu patří
- používá přítomný průběhový čas
- popisuje člověka
- umí říci, co mají lidé na sobě
- umí sestavit jednoduchý rozhovor - nakupování, ceny atd.
- používá slovník
- rozlišuje antonyma, synonyma, význam slov v kontextu

popis lidí
přítomný čas průběhový
kombinace času přítomný průběhový, prostý
rodina a její aktivity
nákupy
projekt "People"

4. Opakování

- reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného
textu a jednoduché konverzace
- pracuje s cizojazyčným časopisem

opakování a procvičování probraného učiva
tradice, zvyky, svátky, důležité zeměpisné
údaje

1. Čas

2. Náš dům naše
město

Evropa a svět nás
zajímá

objevujeme Evropu
a svět

49

I. Základní škola Zruč nad Sázavou
VZDĚLÁVACÍ OBOR : Cizí jazyk - anglický

OBDOBÍ : 6. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:
1. ÚVOD
- pozdravy

- zná jména anglicky mluvících zemí
- zná svoje osobní údaje
- rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a
konverzaci
- jednoduchým způsobem se domluví

rozhovor
orientace na mapě
popis osob

- osobní informace

- umí podat informace o sobě
- umí vyplnit osobní formulář

otázky
rozhovor

- ve třídě

- popisuje předměty ve třídě
- rozumí pokynům v hodině

vazba "there is, there are"
poslech

- používá dvoujazyčný slovník
- popisuje fotografii z alba (osoby, místo, činnost atd.)
- rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici a obsahu
autentických materiálů s využitím vizuální opory

přítomný čas prostý
přítomný čas průběhový
základní číslovky
data
čtení, poslech, popis

- narozeniny

- vyjadřuje svůj den narození
- čte řadové číslovky
- poskytuje jednoduchou informaci

měsíce v roce
přivlastňovací pás

- rok v mém životě

- čte a chápe text
- přiřazuje správně k obrázku, tvoří WH otázku a odpovídá

WH otázky
like, likes
roční období - čtení, přiřazování, doplňování

- Mickey, Millie a
Mut

- tvoří jednoduchou otázku a odpověď v přítomném čase

WH otázky
do, does, interview

2. MŮJ ŽIVOT
- rodinné album

project - my life
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a svět

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Cizí jazyk - anglický

OBDOBÍ : 6. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:
3. ZVÍŘATA
- umí popsat zvíře, sestaví jednoduché vyprávění, písemně
gramaticky správně tvoří jednoduché věty

přídavná jména
zájmena
this, that, these, those
some, any
sloveso "have got, has got"
záporná odpověď i otázka v přítomném čase
project - my favourite animal
přítomný čas průběhový - kladná věta + otázka
přítomný čas prostý - kladná věta + otázka
poslech a čtení

- umí použít sloveso "to be" v minulém čase
- zná jednoduché názvy nemocí
- rozumí jednoduché konverzaci u doktora
- zvládá vyprávění v minulém čase o tom, co se stalo

minulý čas "to be"
minulý čas pravidelných sloves
oznamovací věta a otázka v minulém čase
project - Life in the past

- opakování

4. U DOKTORA

The National Health Service
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Cizí jazyk - anglický

OBDOBÍ : 7. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK:
1. JÍDLO

- orientuje se v jídelním lístku
- jednoduchým způsobem objednává jídlo v restauraci
- vyjadřuje množství a cenu
- popisuje jednoduchým způsobem pracovní postup

going to
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
členy, some, any
project: "Food in my country"
přítomný čas průběhový
going to
minulý čas

- opakování

2. VÍŠ, ZNÁŠ?

- porovnává věci, osoby, země pomocí přídavných jmen
- popisuje rekordy
- vyjadřuje své preference

stupňování přídavných jmen (2. a 3. stupeň)
"as…as", more, the most
nepravidelná přídavná jména
I think
project: "My country"

3. ZÁBAVA

- jednoduše vyjadřuje co rád dělá a jak často
- pochopí psaný text a stručně reprodukuje obsah
- jednoduše konverzuje o tom, co musí a nemusí během
dne
- vyjadřuje svůj návrh činnosti

frekvenční příslovce
přídavná jména a tvoření příslovcí pomocí "-ly"
have, don´t have to
project: "Entertainment"

- opakování

PRŮŘEZOVÁ

frekvenční příslovce
have to
stupňování přídavných jmen
minulý čas
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou
VZDĚLÁVACÍ OBOR : Cizí jazyk - anglický

OBDOBÍ : 8. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:
1. ÚVOD
- pozdravy
- osobní
informace
- použití
slovníku

- pozdraví, představí se ve třídě
- sdělí nejdůležitější informace o sobě

rozhovor
doplňující otázky

- používá dvoujazyčný slovník
- odhadne různé významy jednoho výrazu

práce se slovníkem, časopisem, PC

- podá informaci o svém rodišti a bydlišti
- orientuje se v krátkém novinovém článku
- srovnává minulost a přítomnost, životní události

minulý čas prostý, otázka, zápor
pravidelná a nepravidelná slovesa
použití "ago"

- první den ve
škole

- popíše svůj první den ve škole
- reaguje na běžné každodenní situace
- získá pomocí otázek informace o neznámé osobě
- vyjádří žádost

WH otázky
Could you?
rozhovor, poslech, práce ve skupinách

- víkend

- odpoví na otázky o minulém víkendu
- sestaví dialog o svém víkendu

tvoření otázky v minulém čase
práce ve dvojicích

- rodokmen

- zná názvy členů rodiny
- zpracovává informace z jednoduchého životopisu
- na základě poslechu označí informace
- provede sebehodnocení

osobní zájmena
WH otázky
čtení, poslech, doplňování vět

- zapojí se o diskuse o nejpopulárnějších sportech
- klade otázky týkající se sportu
- popíše svého oblíbeného sportovce

přítomný čas prostý, zápor, otázka
JE
like + -ing

2. DOMA A JINDE
- stěhování

Lidské vztahy

3. BAVÍME SE
- můj sport
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou
VZDĚLÁVACÍ OBOR : Cizí jazyk - anglický

OBDOBÍ : 8. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:
- stesk po domově

- hovoří o svých aktivitách ve volném čase
- představí svého kamaráda
- umí pozvat a zdvořile odmítnout pozvání
- popíše své plány do budoucna

going to
vazby se slovesem "have" (have a drink)
čtení, poslech, rozhovor, vypravování

- dva
detektivové

- správně používá přítomný čas prostý a průběhový
- vytřídí pravdivé a nepravdivé věty
- sestaví rozhovor

přítomný čas prostý x přítomný čas průběhový

- nová slova
"bábovky"

- chápe význam nových slov z kontextu
- porozumí textu i když nezná všechna slova

rozšiřující čtení, přednáška "Britská rodina"
projekty o rodině

- opakování

- správně používá čas přítomný prostý, přítomný průběhový
- správně používá minulý čas prostý a vazbu like + -ing

4. ZÍTŘEJŠÍ SVĚT
- jedeme do
budoucnosti
- večírek
- detektiv roku
- tvá budoucnost

- zapojí se o diskuse o nových vynálezech
- interpretuje své myšlenky a názory na to, co se stane
nebo nestane
- diskutuje o nových dopravních prostředcích
- vyplní dotazník
- běžnými výrazy umí vyjádřit zájem, údiv, nabídnout pomoc
učinit návrh

5. CO SE DĚLO
- čas a místo
- počítačová hra
- větrná smršť
- "Kdo zabil
Johna Rosse"

- seznamuje se s minulým časem průběhovým
- používá časové výrazy se správnými předložkami
- rozlišuje použití času minulého prostého a průběhového
- používá běžné výrazy o počasí
- vyhledává informace v textu
- hovoří o svém domě, bytě

použití "will"
použití "would you like to", "do you want to"
předložky "in, on" ve spojení s místy, kde
bydlíme a pracujeme

minulý čas průběhový
časové výrazy + předložky "in, at, on"
look, sound + přídavné jméno
rozšiřující čtení
projekty

- umí zhodnotit své znalosti
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Cizí jazyk - anglický

OBDOBÍ : 8. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK:
- opakování

KOMUNIKACE

- správně používá čas budoucí s "will", čas minulý prostý a
průběhový

- komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých
a přiměřeně situaci

PRŮŘEZOVÁ

- otevřená komunikace
- komunikace na úrovni, verbální, bez chyb
- aktivní naslouchání
- cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního
naslouchání
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou
VZDĚLÁVACÍ OBOR : Cizí jazyk - anglický

OBDOBÍ : 9. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:
1. LONDÝN
- návštěva památek

- pozná a popíše nejznámější londýnské
památky
- stručně reprodukuje obsah textu
- spojuje text z obrázky

základní pravidla užívá určitého členu

- diář

- používá běžné výrazy v každodenním styku
se spolužáky
- naplánuje si činnosti na nejbližší týden

přítomný čas průběhový pro plánování
blízké budoucnosti
tvorba dialogu

- orientace ve městě

- orientuje se na mapě
- osloví neznámou osobu a zeptá se na cestu
- poskytne radu a pomoc cizinci

pravidla užití neurčitého a určitého členu

- "Hoří Londýn"

- sestaví text z poskytnutých informací
o historické události

osobní a přivlastňovací zájmena
stupňování přídavných jmen

2. VELKÉ PLÁTNO
- podíváme se na
video
- světla, kamera,
akce

- rozumí obsahu a smyslu komiksu
- jednoduše reprodukuje text
- konverzuje o volnočasových aktivitách
- konverzuje o filmové tvorbě naší i zahraniční
- vyhledá potřebnou informaci v poměrně obtížném
textu

předpřítomný čas prostý
příčestí minulé
opakování "going to", "will"
popis obrázku s použitím předpřítomného
času

- kultura

- čte správně text, rozumí obsahu, stručně
reprodukuje
- tvoří otázky k textu

New York - rozšiřující čtení
projekty

- opakování

- používá předpřítomný čas

multikulturalita
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Cizí jazyk - anglický

OBDOBÍ : 9. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK:
3. PROBLÉMY
- školní řád
- nedorozumění
- řádky důvěry
- příběh

4. NEUVĚŘITELNÉ
- co jste dokázali
- zprávy, novinky
- šťastný konec
- sladké sny

5. KULTURA
- opakování

PRŮŘEZOVÁ

- čte a rozumí textu o Velké Británii
- srovná pravidla se školním řádem své školy
- rozumí nápisům na veřejných prostranstvích
- umí vyjádřit radu druhým
- umí vyjádřit problémy každodenního života

modální slovesa "can, must, have to"
udílení rady - "should, shouldn´t"
příkaz, zákaz - must, mustn´t, have to
frázová slovesa

- rozumí obsahu textu o výjimečných výkonech
a událostech, stručně reprodukuje
- vyhledává informace v textu
- sestaví jednoduché ústní i písemné sdělení
týkající se vlastních zkušeností

číslovky
důraz v anglické větě
předpřítomný čas, použití "ever, never"
ustálená slovní spojení
"some, any, every, no"

- umí sestavit jednoduché vyprávění o známé
osobnosti
- je schopen vyhledat informace v knihách a
na anglických stránkách internetu

známé osobnosti britské historie
projekty
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

CHARAKTERISTIKA DALŠÍHO CIZÍHO JAZYKA
Název: Ruský jazyk – 2.stupeň
1.ČASOVÉ VYMEZENÍ: 3 hodiny týdně, od 8. - 9. roč.
2. VZDĚLÁVACÍ OBSAH:
− zaměření pozornosti na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby ruštiny a na gramatiku
(kombinace zvukové nahrávky s nápodobou správné výslovnosti rodilých mluvčích)
− práce s bohatým obrazovým materiálem v učebnici
− využití říkanek, dialogů a konverzace ze života obyvatel
− tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů
HLAVNÍ OKRUHY :
Pochopení významu znalost cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi.
− získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu
− osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností vedoucí k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce
− získávání 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, vyhledávání nejdůležitějších informací o zemi studovaného jazyka

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA :
OSV ( Sociální rozvoj, rozvoj schopností poznávání, komparace a kompetice)
EGS ( Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět)
MKV ( Multikulturalita)
EV ( Vztah člověka k prostředí)
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3. ORGANIZACE :
Vyučovací hodina – skupinové vyučování, dialogy, poslech, četba, reprodukce textu (ústní), samostatná práce ( vyhledávání
informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, krátkodobé projekty (výjezdy do Ruského centra v Praze,
příležitostné akce, projekty)
Místo realizace:
− v jazykových učebnách

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby dosáhl požadovaných kompetencí.
Kompetence k učení:
− žáci vybírají a využívají vhodné způsoby pro efektivní učení
− žáci propojují získané poznatky do širších celků
− žáci poznávají smysl a cíl učení
Postup: vedení žáků k ověřování výsledků a zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace
Kompetence k řešení problému:
− žáci jsou schopni pochopit problém
− žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
− využívají informačních a komunikačních technologií
Postup: vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu, vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky a vedení žáků
k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích.
Kompetence sociální a personální:
− žáci spolupracují ve skupině
− žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu
− žáci jsou schopni sebekontroly
Postup: hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok a vedení žáků k tomu, aby na základě jasných
kritérií hodnotili své činnosti
− podněcování žáků k argumentaci
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Kompetence občanské:
− zapojování do kulturního dění
− žáci respektují názory ostatních
− žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace
Postup: vedení žáků k reprezentaci jejich myšlenek a názorů
− vedení žáků k diskusi
− vedení žáků k vzájemnému naslouchání si
Kompetence pracovní:
− žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci
Postup: napomáhání při cestě ke správnému řešení úkolů, zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků
Kompetence komunikativní:
− žáci správně vnímají různá jazyková sdělení, rozumí jim
− žáci se vhodně vyjadřují
− žáci účinně uplatňují i prosazují výsledky svého poznávání
Postup: vedení žáků k ověřování výsledků a zadávání úkolů předpokládá dosažení úrovně A1
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VZDĚLÁVACÍ OBOR

RUSKÝ JAZYK

OBDOBÍ 8. – 9. ročník

HLAVNÍ OKRUHY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Předazbukové období

Žáci si osvojují správnou výslovnost jazyka na základě poslechu

Pozdravy

Žák umí pozdravit, zná možné varianty pozdravu při vítání,
loučení se, ..

Představování se

Žák umí představit sám sebe, říct o sobě několik základních
informací (věk, místo bydliště, sourozenci,..)

Číslice

-

Žák umí základní číslovky vyjmenovat a používat
-

Barvy

Žák umí základní barvy

Časové údaje

Žák dokáže pojmenovat roční období, měsíce v roce, dny v týdnu,
zná hodiny

Rodina
Popis osoby

Žák dokáže vyjmenovat členy rodiny
Žák dokáže popsat osobu (její vnější podobu i charakterové
vlastnosti)

Moje zájmy

Žák dokáže vyjmenovat základní zájmy svého věku

Škola

Žák umí popsat školní pomůcky, dokáže pojmenovat předměty,
sestavit si rozvrh hodin

Prázdniny, cestování,
nakupování

Žák dokáže říct několik základních vět o cestování a plánech na
prázdniny, zvládá základní fráze k nakupování

Můj den
Ve městě, jak se
dostanu

Žák umí popsat své aktivity během dne

Počasí

Žák dokáže několika základními větami popsat počasí

Lidské tělo

Žák umí popsat základní části svého těla

Žák zná názvy budov ve městě, dokáže se zeptat na směr
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fonetická cvičení
říkanky, písničky
správná intonace věty
správný slovosled ve větě
zvládnutí azbuky v písemné
formě
skloňování podstatných jmen,
přídavných jmen, zájmen a
číslovek
časování sloves (1. a 2.)
používání předložek

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
NÁZEV : Německý jazyk – 2. stupeň
1. ČASOVÉ VYMEZENÍ :

3 hodiny týdně, od 8. do 9. ročníku

2. VZDĚLÁVACÍ OBSAH :
− zaměření pozornosti na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby němčiny a na gramatiku (
kombinace zvukové nahrávky s nápodobou správné výslovnosti rodilých mluvčích)
− práce s bohatým obrazovým materiálem v učebnici a v programech PC
− využití říkanek, dialogů a konverzace ze života obyvatel německy mluvicích zemí
− využití každodenního setkávání s němčinou ( práce s PC , nápisy na zboží v obchodech )
− tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů
HLAVNÍ OKRUHY :
Pochopení významu znalost cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi.
− 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
− získávání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce
− porozumění přiměřeně ( jazykově, obsahově, rozsahem) – náročnému ústnímu sdělení o úrovni osvojených znalostí
− poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledávání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a
k práci s nimi
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA :
OSV ( Sociální rozvoj, rozvoj schopností poznávání, komparace a kompetice)
EGS ( Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět)
MKV ( Multikulturalita)
EV ( Vztah člověka k prostředí)

3. ORGANIZACE :
Vyučovací hodina – skupinové vyučování, dialogy, poslech, četba, reprodukce textu (ústní), samostatná práce ( vyhledávání
informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, výukové programy na PC, krátkodobé projekty ( výjezdy
do zahraničí, příležitostné akce, projekty)
Místo realizace:
− v jazykových učebnách
− v učebnách VT a v knihovně
Dělení - na skupiny v rámci ročníku

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby dosáhl požadovaných kompetencí.
Kompetence k učení:
− žáci vybírají a využívají vhodné způsoby pro efektivní učení
− žáci propojují získané poznatky do širších celků
− žáci poznávají smysl a cíl učení
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Postup: vedení žáků k ověřování výsledků a zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace
Kompetence k řešení problému:
− žáci jsou schopni pochopit problém
− žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
− využívají informačních a komunikačních technologií
Postup: vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu, vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky a vedení žáků
k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích.
Kompetence sociální a personální:
− žáci spolupracují ve skupině
− žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu
− žáci jsou schopni sebekontroly
Postup: hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok a vedení žáků k tomu, aby na základě jasných
kritérií hodnotili své činnosti
− podněcování žáků k argumentaci
Kompetence občanské:
− zapojování do kulturního dění
− žáci respektují názory ostatních
− žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace
Postup: vedení žáků k reprezentaci jejich myšlenek a názorů
− vedení žáků k diskusi
− vedení žáků k vzájemnému naslouchání si
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Kompetence pracovní:
− žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci
Postup: napomáhání při cestě ke správnému řešení úkolů, zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků

Kompetence komunikativní:
− žáci správně vnímají různá jazyková sdělení, rozumí jim
− žáci se vhodně vyjadřují
− žáci účinně uplatňují i prosazují výsledky svého poznávání
Postup: vedení žáků k ověřování výsledků a zadávání úkolů předpokládá dosažení úrovně A1
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OBDOBÍ: 8. ročník

VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK - Německý jazyk
HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

OKRUHY

VÝSTUPY

ABECEDA

UČIVO

TÉMATA

- osvojí si výslovnost německých hlásek

- výslovnost, intonace, přízvuk

- nacvičuje správnou intonaci a přízvuk
POZDRAVY,
BARVY

KALENDÁŘNÍ ROK

DOMOV, RODINA

ŠKOLA

PRŮŘEZOVÁ

- představí se
- reaguje na pozdrav a rozloučení
- počítá do dvaceti
- pojmenuje barvy

- představení se, pozdravy, číslovky,
barvy
- tykání, vykání
- W - otázky
- pořádek slov ve větě

- pojmenuje roční období
- vyjmenuje jednotlivé měsíce
- vyjmenuje dny v týdnu
- osvojí si určování hodin a časových úseků dne a noci

- roční období, měsíce, dny v týdnu,
hodiny
- časování sloves haben , sein
- zjišťovací otázky (ja, nein)
- rod podstatných jmen

- reaguje na otázky týkající se věku a bydliště

- členové rodiny, věk, bydliště

- představí členy své rodiny

- zájmena mein, dein

- popíše rodinnou fotografii
- získává základní informace o lidech kolem sebe

- zápor nicht, nein
- protiklady

- popíše vybavení školy
- pojmenuje předměty ve škole
- zeptá se na cestu do školy
- orientuje se v příkazech učitele

- vybavení školy, předměty ve škole
- příkazy učitele
- určitý člen der, die, das
- neurčitý člen ein, eine, ein
- předložky v časových údajích
- přivlastňovací zájmena ihr, sein
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OBDOBÍ: 8. ročník

VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK - Německý jazyk
HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

OKRUHY

VÝSTUPY

JÍDLO, NÁPOJE

UČIVO

TÉMATA

- vyjmenuje jídlo, s kterým se každodenně setkává

- jídlo, nápoje

- vyjmenuje každodenní nápoje

- jídelní lístek

- orientuje se v jídelním lístku

- časování pravidelných sloves
- člen určitý a neurčitý v 1. pádě
- rozkazovací způsob - 2. os. j. č.

OVOCE, ZELENINA

OBLÉKÁNÍ

PRŮŘEZOVÁ

- pojmenuje tuzemské a exotické ovoce
- jmenuje příklady tuzemské a exotické zeleniny

- ovoce a zelenina
- předložky im, am v časových údajích
- člen určitý a neurčitý ve 4. pádě

- popíše každodenní oblečení
- vyjmenuje pánské, dámské a dětské části oblečení

- oblečení
- časování dalších pravidelných sloves
- předložka in ve 3. pádě
- zápor kein
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OBDOBÍ: 9. ročník

VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK - Německý jazyk
HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

OKRUHY

VÝSTUPY

DOPRAVNÍ
PROSTŘEDKY

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

- vyjmenuje dopravní prostředky

- dopravní prostředky

- zeptá se na cestu

- předložka in ve 4. pádě
- předložka nach ve spojení se
zeměpisnými názvy
- vazba ich möchte

VOLNÝ ČAS

- vypráví o svých koníčcích a zájmech
- popíše svoji činnost během dne a během týdne
- napíše e-mail, dopis
- telefonuje s přáteli

- koníčky, zájmy
- telefon, dopis, e-mail
- časování nepravidelných sloves v
přítomném čase
- množné číslo podstatných jmen

POVOLÁNÍ

- vyjmenuje povolání členů rodiny
- popíše, jaké činnosti vykonávají
- uvede příklady dalších povolání

- povolání
- slovesa s předponou odlučitelnou
- slovesa s předponou neodlučitelnou
- předložky se 3. pádem

LIDSKÉ TĚLO

- popíše lidské tělo
- vyjmenuje jeho jednotlivé části
- uvádí příklady nejčastějších zdravotních problémů
- dokáže komunikovat s lékařem

- části lidského těla
- předložky se 4. pádem
- osobní zájmena
- vazba es gibt

NAKUPOVÁNÍ

- pojmenuje názvy obchodů
- zeptá se na cenu různého zboží
- popíše cestu po městě ke konkrétnímu obchodu

- názvy obchodů
- číslovky do 1 mil.
- časování způsobových sloves können,
mögen, sollen
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OBDOBÍ: 9. ročník

VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK - Německý jazyk
HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

OKRUHY

VÝSTUPY

ZVÍŘATA

UČIVO

TÉMATA

- pojmenuje běžná domácí a exotická zvířata

- zvířata
- časování způsobových sloves wollen,
dürfen
- časování dalších nepravidelných sloves
- zájmeno man

POČASÍ

PRÁZDNINY

PRŮŘEZOVÁ

- popíše jednotlivé meteorologické jevy
- rozlišuje počasí v různých podnebných pásech

- meteorologické jevy
- slovesa sein a haben v préteritu
- pravidelná slovesa v perfektu
- préteritum způsobových sloves

- popíše prázdninové plány
- vyjmenuje oblíbené činnosti o prázdninách
- vyjádří cíl cesty
- zakoupí si jízdenku
- objedná si ubytování

- prázdninové plány
- cíl cesty, objednávka ubytování
- nepravidelná slovesa v perfektu
- stupňování přídavných jmen a příslovců

- napíše pozdrav z dovolené

69

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
NÁZEV :

matematika

1. ČASOVÉ VYMEZENÍ : je realizována v 1. až 9. ročníku :
- v 1. a 4. ročníku jsou 4 hodiny týdně
- v 2.,3. a 5. ročníku je 5 hodin týdně
- v 6., 7., 8. ročníku 4 hodiny týdně
- v 9. ročníku 5 hodin týdně , včetně dvou disponibilních hodin
2. VZDĚLÁVACÍ OBSAH :
HLAVNÍ OKRUHY : -

čísla a početní operace
závislosti, vztahy a práce s daty
geometrie v rovině a prostoru
nestandardní aplikační úlohy a problémy

3. ORGANIZACE : žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo v počítačové učebně a využívají
k učení různé formy práce.Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky. Při řešení složitějších
úloh užívají racionálně kapesní kalkulátor. Pozornost je věnována nadaným žákům a též žákům s dyskalkulií.

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
1. kompetence k učení
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operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích
oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, ověřuje, odhaduje, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v
budoucnosti
vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a
praktickém životě
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

2. kompetence k řešení problému





vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k
objevování různých variant odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje
vlastní pokrok při zdolávání problémů
kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

3. kompetence komunikativní


formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : Matematika a její aplikace

1. období

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

1. - 3. ročník

TÉMATA

ŽÁK:
ČÍSLO A
POČETNÍ
OPERACE

používá přirozená čísla k modelování reálných situací

manipulace s předměty

počítá předměty v daném souboru vytváří soubory

počítání prvků

s daným počtem prvků
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje
vztah rovnosti a nerovnosti

čtení a zápis čísel ;
vztahy větší, menší, rovno

užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose

provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly

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

PRŮŘEZOVÁ

orientace na číselné ose
pojmy:
před, za, hned před, hned za, mezi určování stovek,
desítek a jednotek
zaokrouhlování čísel na stovky,
desítky
sčítání a odčítání v oboru 0-20 bez přechodu přes 10 a s
přechodem přes 10;
násobilka a dělení v oboru násobilek
sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu i s
přechodem
sčítání a odčítání v oboru do 1000
násobení a dělení stem
dělení násobků jednociferným číslem, násobení
dvojciferného čísla jednociferným
slovní úlohy ze života dětí s užitím osvojených početních
operací;
slovní
úlohy vedoucí k užití vztahů n x více, n x méně, o n
více, o n méně
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Matematika a její aplikace

1. období

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

ZÁVISLOSTI,
VZTAHY A
PRÁCE S DATY

GEOMETRIE V
ROVINĚ A
V PROSTORU

ŽÁK:
orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek
času
poznává jednotky hmotnosti a objemu

1. - 3. ročník

TÉMATA
určování času, převádění jednotek času
jednotky hmotnosti a objemu, jejich převody

popisuje jednoduché závislosti z praktického života

seznámení se symboly, matematickými
značkami a zápisy;
orientace a čtení matematických zápisů

doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel

pohyb ve čtvercové síti, na číselné ose práce
s údaji ( jízdní řád, ceník )

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
vyhledávání určitých tvarů v okolí;
rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich třídění předmětů podle tvaru, tělesa, rýsování
reprezentaci
kružnice a kruhu, přenášení a porovnávání
úseček,konstrukce trojúhelníka
pracuje s kružítkem

porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky

rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině

PRŮŘEZOVÁ

bod, přímka, polopřímka a úsečka - měření v
cm, mm, m;
délka úsečky, opačné polopřímky
osově souměrné útvary
náčrty ve čtvercové síti
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Matematika a její aplikace

2. období

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY
ŽÁK:
využívá při pamětném i písemném počítání komunikativnost a
asociativnost sčítání a násobení

4. - 5. ročník

TÉMATA
principy asociativnosti a komunikativnosti

ČÍSLO A
POČETNÍ
OPERACE
provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel

Porozumí významu znaku mínus pro zápis celého záporného čísla
zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky
početních operací v oboru přirozených čísel

Sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel
Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo
dané hodnoty

PRŮŘEZOVÁ

sčítání a odčítání čísel do 100 000
velká násobilka
písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem
dělení jednociferným číslem
dělení se zbytkem v oboru přirozených čísel
sčítání a odčítání čísel do 1 000 000
písemné násobení jednociferným až čtyřciferným číslem
dělení dvojciferným číslem
celá čísla, znázornění na číselné ose, model teploměru
zaokrouhlování na tisíce, stovky, desítky
kontroly výpočtů
zaokrouhlování na milióny, statisíce, desetitisíce
kontroly výpočtů
zlomky
desetinná čísla
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Matematika a její aplikace

2. období

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

4. - 5. ročník

TÉMATA

ŽÁK:
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém slovní úlohy s jednou a se dvěma početními
operacemi
oboru přirozených čísel

ZÁVISLOSTI,
VZTAHY A
PRÁCE S DATY

GEOMETRIE V
ROVINĚ A
V
PROSTORU

vyhledává , sbírá a třídí data

práce s daty

čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády

narýsuje a znázorní základní rovinné útvary ( čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnici ); užívá jednoduché konstrukce

PRŮŘEZOVÁ

rýsování geometrických útvarů a práce s
geometrickými útvary
rýsování rovnostranného a rovnoramenného
trojúhelníku

sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod
mnohoúhelníku sečtení délek jeho stran

délka úsečky, jednotky délky a jejich převody,
obvod mnohoúhelníku, obrazce

sestrojí rovnoběžky a kolmice

rovnoběžky, různoběžky, kolmice

určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky
obsahu

obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, jednotky
obsahu

rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné
útvary a určí osu souměrnosti

osová souměrnost
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Matematika a její aplikace

2. období

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

4. - 5. ročník

TÉMATA

ŽÁK:
NESTANDARDNÍ
APLIKAČNÍ
ÚLOHY A
PROBLÉMY

řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do
značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské
matematiky

PRŮŘEZOVÁ

slovní úlohy s netradičními postupy
číselné a obrázkové řady
magické čtverce
prostorová představivost
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : matematika a její aplikace

OBDOBÍ: 6.ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

ČÍSLO A PROMĚNNÁ

- užívá pojmy násobek, dělitel, prvočíslo, číslo
složené
- modeluje a řeší situace s využitím znaků dělitelnosti
v oboru přirozených čísel
- určí čím je dané číslo dělitelné
- provádí rozklad čísla na součin prvočísel
- určí nejmenší společný násobek a největší
společný dělitel

- dělitelnost přirozených čísel:
prvočíslo, číslo složené, násobek,
dělitel, nejmenší společný násobek,
největší společný dělitel, kritéria dělitelnosti,
rozklad na prvočinitele, čísla
soudělná a nesoudělná

- pozná desetinné číslo, uvede příklady
- čte a zapisuje desetinná čísla
- nalezne desetinné číslo na číselné ose
- zaokrouhlí desetinné číslo s danou přesností
- porovnává desetinná čísla
- převádí zlomky na desetinná čísla a obráceně
- užívá pojmy celek, část celku
- převádí jednotky délky, hmotnosti, obsahu
- provádí početní operace sčítání, odčítání, násobení
dělení ( písemně i zpaměti )

- desetinná čísla a zlomky:
rozvinutý zápis čísla v desítkové
soustavě, porovnávání a zaokrouhlování
desetinných čísel, početní operace
násobení a dělení desetinných
čísel 10, 100, 1000
slovní úlohy

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou
VZDĚLÁVACÍ OBOR : matematika a její aplikace
HLAVNÍ
OČEKÁVANÉ
OKRUHY
VÝSTUPY
ŽÁK
GEOMETRIE
V ROVINĚ A V
ROSTORU

- charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
- odhaduje a vypočítá obsah a obvod čtverce a
obdélníku
- uvede konkrétní příklady využití výpočtů v praxi
- provádí náčrt a konstrukci základních rovinných
útvarů
- změří úhel, porovnává úhly
- vyjádří velikost daného úhlu ve stupních a minutách

OBDOBÍ: 6.ročník
UČIVO

- rovinné útvary: přímka, polopřímka,
úsečka, kružnice, úhel, trojúhelník,
čtverec, obdélník
- metrické vlastnosti v rovině: druhy
úhlů, vzdálenost bodu od přímky,
trojúhelníková nerovnost
- konstrukční úlohy: osa úsečky,
osa úhlu, osová souměrnost
- prostorové útvary: kvádr, krychle

- sčítá, odečítá úhly, násobí a dělí dvěma
- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové
souměrnosti, určí osově souměrný útvar
- určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary ( tělesa - kvádr, krychle )
- odhaduje a vypočítá objem a povrch kvádru
a krychle
- načrtne a sestrojí sítě krychle a kvádru
- načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru v rovině
- zapíše řešení geometrických úloh přehledně
s užitím matematických symbolů
NESTANDARDNÍ
APLIKAČNÍ
ÚLOHY A PROBLÉMY

- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při
řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací
- doplní početní tabulky, číselnou řadu
- řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje
a kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí

- číselné a logické řady
- číselné a obrázkové analogie
- logické a netradiční geometrické
úlohy
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PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Matematika a její aplikace

OBDOBÍ : 7. Ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK:
ČÍSLO A
PROMĚNNÁ

-provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

-celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa

-užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část
(přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem,
procentem)

-desetinná čísla, zlomky – převrácené číslo, smíšené
číslo, složený zlomek, početní operace se zlomky

-řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje
s měřítky map a plánů

-poměr – měřítko, úměra, trojčlenka

- řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je
větší než celek)
-analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace,
-procenta – procento, promile; základ, procentová část,
v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel počet procent; jednoduché úrokování
-účelně využívá kalkulátor
ZÁVISLOSTI,
VZTAHY A
PRÁCE S DATY

PRŮŘEZOVÁ

-vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data

-závislosti a data – příklady závislostí z praktického
života a jejich vlastnosti, grafy, tabulky

-porovnává soubory dat

-funkce – pravoúhlá soustava souřadnic, přímá
úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce

-určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
-vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem
-matematizuje jednoduché reálné situace
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Matematika a její aplikace

OBDOBÍ : 7. Ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK:
GEOMETRIE V
ROVINĚ A V
PROSTORU

-zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
-trojúhelník, čtyřúhelník (lichoběžník, rovnoběžník),
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; pravidelné mnohoúhelníky), shodnost (věty o shodnosti
využívá potřebnou matematickou symboliku
trojúhelníků)
-charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
- odhaduje a vypočítá obsah a obvod dalších rovinných útvarů

-prostorové útvary – kolmý hranol

-načrtne a sestrojí rovinné útvary

-konstrukční úlohy – středová souměrnost

-užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti trojúhelníků
-načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové
souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar
-určuje a charakterizuje další prostorové útvary (kolmé hranoly),
analyzuje jejich vlastnosti
-odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
-načrtne sítě základních těles
-načrtne obraz jednoduchých těles v rovině
-analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu
NESTANDARDNÍ
APLIKAČNÍ
ÚLOHY A
PROBLÉMY

PRŮŘEZOVÁ

-užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů
a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací

-číselné a logické řady

-řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí

-číselné a obrázkové analogie
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Matematika a její aplikace

OBDOBÍ : 8. Ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK:
ČÍSLO A
PROMĚNNÁ

-užívá ve výpočtech mocninu a druhou odmocninu

-mocniny a 2. odmocnina

-matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí
hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním
-formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic

– číselný výraz a jeho hodnota; proměnná, výrazy
s proměnnými, mnohočleny
– lineární rovnice

-analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace,
v nichž využívá matematický aparát v oboru reálných čísel
ZÁVISLOSTI,
VZTAHY A
PRÁCE S DATY

GEOMETRIE
V ROVINĚ A V
PROSTORU

-vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
-porovnává soubory dat
-vyjádří funkční vztah rovnicí
-matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů

-charakterizuje a třídí další rovinné útvary
-využívá potřebnou matematickou symboliku
-odhaduje a vypočítá obsah a obvod kruhu
-určuje a charakterizuje válec
-odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
-načrtne a sestrojí sítě válce
-načrtne obraz válce

PRŮŘEZOVÁ

-závislosti a data – příklady závislostí z praktického
života a jejich vlastnosti, nákresy, schémata, diagramy,
grafy, tabulky; četnost znaku, aritmetický průměr

-rovinné útvary -kružnice, kruh, čtyřúhelník
( lichoběžník, rovnoběžník )
-metrické vlastnosti v rovině - Pythagorova věta
-prostorové útvary - rotační válec
-konstrukční úlohy – množiny všech bodů dané
vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova kružnice)

-analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Matematika a její aplikace

OBDOBÍ : 8. Ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK:
NESTANDARDNÍ
APLIKAČNÍ
ÚLOHY A
PROBLÉMY

-užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů
a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací

PRŮŘEZOVÁ

-logické a netradiční geometrické úlohy

-řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Matematika a její aplikace

OBDOBÍ : 9. Ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK:
ČÍSLO A
PROMĚNNÁ

-prohlubuje své znalosti v početních operacích s mnohočleny

-výrazy – mnohočleny

-formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav

-rovnice – lineární rovnice, soustava dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými

-analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace,
v nichž využívá matematický aparát v oboru reálných čísel
ZÁVISLOSTI,
VZTAHY A
PRÁCE S DATY

-zpracovává data
-porovnává soubory dat
vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem

GEOMETRIE
V ROVINĚ A V
PROSTORU

-využívá potřebnou matematickou symboliku
-užívá k argumentaci a při výpočtech věty o podobnosti trojúhelníků
-určuje a charakterizuje další prostorové útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
-odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
-načrtne a sestrojí sítě těles
-načrtne a sestrojí obraz těles v rovině

-závislosti a data – příklady závislostí z praktického
života
-funkce – pravoúhlá soustava souřadnic, přímá
úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce

-rovinné útvary – podobnost (věty o podobnosti
trojúhelníků)
-metrické vlastnosti v rovině
-prostorové útvary – jehlan, rotační kužel, koule
-konstrukční úlohy

-analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu
NESTANDARDNÍ
APLIKAČNÍ
ÚLOHY A
PROBLÉMY

PRŮŘEZOVÁ

-užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů
a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
-řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
NÁZEV : Fyzika
1. ČASOVÉ VYMEZENÍ :
Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku dvě hodiny týdně.

2. VZDĚLÁVACÍ OBSAH :
HLAVNÍ OKRUHY :
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

3. ORGANIZACE :
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- výuka s demonstračními pomůckami
- skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury)
- samostatné pozorování
- krátkodobé projekty
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
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 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
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Fyzika

OBDOBÍ : 6. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

Žák umí měřit některé fyz. veličiny,
zná některé jevy o pohybu částic,
chápe změny délky a objemu těles v závislosti
2.Některé vlastnosti na teplotě, řeší vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem
látek a těles
Žák získá základní informace o elektrickém
a magnetickém poli
1.Látky a tělesa

3.Měření teploty

Žák umí měřit teplotu

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Měření veličin
délka,objem,hmotnost,teplota,síla, čas, hustota
Skupenství látek
souvislost s vnitřní stavbou,difúze
Výpočet hustoty
Poznatky o elektrických a magnetických
jevech
síla,pole,užití
Teploměry
Práce - měření teploty
Užití matematických výpočtů a grafů
Skupinové práce při měření veličin a
při poznávání magnetických a elektrických
vlastností
Pokusy při zjišťování směrů,
jednoduchých měření
Doporučené domácí pokusy a jejich následném
vyhodnocení
Vyvozování závěrů a pozorování demonstračních
pokusů
Seznámení s metodou laboratorních prací
pokusů
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Fyzika

OBDOBÍ : 7. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

OKRUHY

VÝSTUPY

1.1 Pohyb tělesa

Žák umí řešit problémy a úlohy se vztahy
mezi rychlostí,dráhou a časem,umí
měřit čas

1.2 Síla,skládání sil

Žák umí najít výslednici sil různoběžných

1.3 Pohybové zákony

Žák umí využívat znalosti pohybových
zákonů

1.4 Otáčivé účinky síly

Žák umí aplikovat poznatky o otáčivých
účincích síly

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Pohyb tělesa:
výpočet času,rychlosti,dráhy
Laboratorní práce - zjištění průměrné
rychlosti
Práce - měření času
Užití matematických znalostí,grafy
Síly :
skládání 2 různoběžných sil
gravitační síla - směr,výpočet,těžiště,
tíha
Užití matematických (geometrických)
znalostí
Práce při hledání těžiště těles
Videofilm o síle
Pohybové zákony :
procvičování na jednoduchých praktických
situacích
Videofilm o pohybových zákonech
Otáčivé účinky síly :
rovnováha na páce a pevné kladce výpočty,užití páky,jednoduché praktické
aplikace,měření hmotnosti na vahách opakování
Užití matematických znalostí
Skupinové práce při vážení
Laboratorní práce - rovnováha na páce
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Fyzika

OBDOBÍ : 7. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

2.1 Mechanické vlastnosti
kapalin

Žák vypočítá tlak a tlakovou sílu v jednoduchých
úlohách
Žák zná význam třecí síly pro pohyb těles
v denní i technické praxi
Žák aplikuje znalosti o tlaku na situace
v klidných kapalinách,řeší praktické problémy

2.2 Opakování o hustotě

Žák umí zjistit hmotnost a hustotu výpočtem

2.3 Mechanické vlastnosti
plynů

Žák zná některá měřidla tlaku

1.5. Deformační účinky
síly
1.6 Tření

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Práce s kladkami
Tlak :
výpočet tlaku a tlakové síly,změny tlaku
Třecí síla:
měření třecí síly
Tlak v kapalině :
hydraulická zařízení,výpočet hydrostatického tlaku a síly
Archimédův zákon :
rozbor chování těles v kapalině,výpočet
na základě Archimédova zákona
Laboratorní práce - zjištění objemu tělesa
pomocí Archimédova zákona
Užití matematických znalostí
Videofilm o hydromechanice
Výpočet hustoty:
opakování o hustotě a hmotnosti,tabulky
Užití matematických znalostí
Laboratorní práce - určení hustoty látky
Měření tlaku v plynech :
barometry,manometry
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Fyzika

OBDOBÍ : 8. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

1.Energie

Žák umí vypočítat práci, užívat vztah mezi
prací, výkonem a časem
Rozumí přeměnám různých druhů energií
Umí určit teplo přijaté a odevzdané

2.Elektrické děje

Žák pracuje s pojmy elektrické pole,
elektrický vodič a izolant,
umí sestavit a analyzovat jednoduchý
elektrický obvod,zná pravidla a vlastnosti
stejnosměrného proudu, umí měřit
elektrický proud a napětí, využívá
znalosti Ohmova zákona k výpočtům a
dalším závěrům

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Práce,výkon,různé formy energie
energie pohybová, polohová,vnitřní
a jejich přeměny a změny
Teplo
Přeměny skupenství
tání,tuhnutí,vypařování,kapalnění,var
Spalovací motory - informativně
Laboratorní práce pro výpočet tepla, výkonu
Vyhledávání potřebných údajů
Dobrovolné práce s Internetem aj.
Elektrické pole
elektrická síla,náboj,vlastnosti
Elektrický obvod
součásti,zdroj,spotřebič,spínač a další
Tepelné účinky el.proudu
Ohmův zákon - odpor
Bezpečnost práce a 1.pomoc při práci
s elektrickými zařízeními
Frontální a skupinové práce s el.obvody
Využití matematických a technických
znalostí pro pochopení různých el. součástí
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Fyzika

OBDOBÍ : 8. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

3.Zvukové děje

Žák rozpozná zdroje zvuku,analyzuje
podmínky pro šíření zvuku,posoudí vliv
hluku na životní prostředí

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Dobrovolné práce s Internetem pro získávání
dalších informací o významných
osobnostech a technice
Laboratorní práce -sestavení obvodů,
měření el.proudu,napětí,výpočet el.
odporu
Vlastnosti zvuku
Vyhledávání dat na Internetu
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Fyzika

OBDOBÍ : 9. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

1.Elektrické děje
(pokračování)
2.Elektromagnetické
děje a energie

Žák umí řešit složitější praktické problémy
s využitím znalosti Ohmova zákona
Žák využívá praktické poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku
s proudem,chápe vznik indukovaného napětí,
střídavého proudu

3.Polovodiče

Žák rozliší polovodič,umí zapojit polovodičovou
diodu,chápe funkci polovodičů
Žák dodržuje pravidla bezpečné práce s el. zařízeními a objasní
konkrétní důvody ohrožení zdraví při jejich nedodržování
Žák objasní nebezpečí vzniku zkratu a možnosti jištění
před zkratem
Žák umí rozlišit jednotlivé druhy záření a jejich zdroje,
zná jejich využití v praxi

4.Bezpečné zacházení
s el. zařízeními

5.Elektromagnetické
záření
6. Světelné děje

Žák umí řešit jednoduché problémy s užitím
zákona odrazu
Aplikuje poznatek o přímočarém šíření
světla,rychlosti světla

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Elektrický odpor
další úvahy
Elektrická energie a výkon
výroba a přenos elektrické energie,
stejnosměrný elektromotor a jiná elektrotechnická
zařízení,transformátor
Skupinové práce pro získávání dalších
technických poznatků
Pozorování demonstračních pokusů a jejich
analýza
Laboratorní práce pro vznik indukovaného
napětí a proudu,případně další neprovedené
v minulém školním roce
Polovodiče
funkce a technické využití
Elektrické spotřebiče v domácnosti
ochrana před úrazem elektrickým proudem
první pomoc při úrazu el. proudem
Elektromagnetické záření
rádiové vlny, mikrovlny, infračervené záření, světlo,
ultrafialové záření, rentgenové záření, gama záření
Odraz světla
zobrazení pomocí zrcadel
Vlastnosti světla
stín,zatmění Slunce a Měsíce
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Fyzika

OBDOBÍ : 9. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY
Poznává lom od kolmice a ke kolmici
Analyzuje průchod světla čočkami

7.Jaderná energie

Žák zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů

8.Vesmír

Žák umí objasnit pohyb planet kolem
Slunce a měsíců kolem planet,odlišit
hvězdu od planety

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Lom světla
lom na čočkách, rozklad bílého světla
Skupinové práce s čočkami
a zrcadly
vyvozování závěrů
Dlouhodobé dobrovolné domácí pokusy
Využití geometrických znalostí
Jaderná energie
štěpná reakce,jaderný reaktor,jaderná
elektrárna,ochrana lidí před radioaktivním
zářením
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
Vyhledávání informací Internetem
Sluneční soustava
hvězdy
Využití PC programu
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
NÁZEV : chemie
1. ČASOVÉ VYMEZENÍ : vyučuje se v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně
2. VZDĚLÁVACÍ OBSAH :
HLAVNÍ OKRUHY : - pozorování, pokus a bezpečnost práce
-

směsi
čističové složení látek a chemické prvky
chemické reakce
anorganické sloučeniny
organické sloučeniny
chemie a společnost

Průřezová témata:
Enviromentální výchova:
- základní podmínky života , lidské aktivity a problémy životního prostředí

3. ORGANIZACE : Žáci pracují během vyučovací hodiny v chemické pracovně. Formy a metody
práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání ( demonstrační pokusy, práce ve skupinách,
nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů ).
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
1. kompetence k učení
Učitel :
- vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek, jejich
přeměn a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich popisu, hledání souvislostí mezi jevy a jejich
vysvětlení
- vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek
- seznámí žáky s mnohostranným využitím chemie v nejrůznějších oblastech lidské činnosti
2. kompetence k řešení problému
Učitel :
- předkládá problémové situace související s učivem chemie
- vede žáky k nacházení příkladů chemických dějů z běžné praxe, k vysvětlování jejich chemické podstaty
- klade důraz na aplikaci poznatků v praxi
3.kompetence pracovní
Učitel:
- učí získávat a upevňovat dovednosti, pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi
- učí poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami
3. kompetence občanské
Učitel:
- společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami, řád učebny, laboratorní řád
- vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích
- učí žáky chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní
životní prostředí
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Chemie

OBDOBÍ : 8. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

1.Pozorování, pokus,
bezpečnost práce
Žák:
- určí společné a rozdílné vlastnosti látek
- seznámení se s používáním lab. nádobí a pomůcek
- zná zásady bezpečné práce
- rozliší fyzikální a chemický děj
2. Směsi
Žák:
- rozlišuje směsi a chemické látky
- vypočítá složení roztoků
- zná faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek

- navrhne postupy oddělování složek směsí v běžném životě
- zhodnotí význam vody pro život na Zemi
- rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití
- výroba pitné vody ve vodárnách
- uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v přírodě i domácnosti

PRŮŘEZOVÁ

TÉMATA

- vymezení chemie
- chemické děje
- zásady bezpečnosti práce (řád pracovny)
- vlastnosti látek, změny skupenství
- chemická výroba
- různorodé a stejnorodé směsi (roztoky)
- složky směsi
- složení roztoků
- hmotnostní zlomek
- oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace,
krystalizace, sublimace)
voda - destilovaná, pitná, odpadní
- výroba pitné vody, čistota vody
vzduch - složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva

- navrhne nejvhodnější preventivní opatření (jak omezovat
znečišťování vody a vzduchu)
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Environmentální výchova
- význam vody a vzduchu jako základní
podmínky života
- lidské aktivity a problémy životního
prostředí

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Chemie

OBDOBÍ : 8. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

3. Částicové složení
látek a chemické
prvky

4. Chemické reakce

4. (Pokračování)

TÉMATA

Žák:
- používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech

- atomy, molekuly
- atomové jádro, protony, neutrony

- popíše složení atomu a vznik kationtu a aniontu z neutrálních atomů
- používá značky a názvy chem. prvků

- elektrony (elektronový obal atomu, valenční elektrony,
ionty)
- chemické prvky

- rozlišuje pojem chemický prvek a chemická sloučenina, pojmy užívá
ve správných souvislostech

- vybrané názvy a značky chem. prvků

- orientuje se v periodické soustavě chem. prvků
- rozpozná vybrané kovy a nekovy
- zkoumá jejich vlastnosti a použití
Žák:
- rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí
- zapíše jednoduchými chem. rovnicemi vybrané chemické reakce
- přečte zápis chem. rovnice s užitím názvů chem. látek
- uvede zákon zachování hmotnosti
- aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chem. reakce v
praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu
5. Anorganické
sloučeniny

PRŮŘEZOVÁ

- periodická soustava chem. prvků (skupiny, periody,
protonové číslo)
- chemické sloučeniny
- chemická vazba
- hořlaviny
- zákon zachování hmotnosti
- chemická rovnice
- výchozí látky a produkty
- látkové množství
- molární hmotnost
- jednoduché chemické rovnice
- faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí
oxidy - názvosloví, vlastnosti použití

- porovnává vlastnosti a použití vybraných oxidů, kyselin, hydroxidů a
solí
kyseliny a hydroxidy - vlastnosti, vzorce, názvy a použití
- posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí
- vysvětlí vznik kyselých dešťů
- orientuje se na stupnici pH

- kyselost a zásaditost roztoků
soli - kyslíkaté a nekyslíkaté
- oxidační čísla, názvosloví

- uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi

- vlastnosti a použití
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou
VZDĚLÁVACÍ OBOR : Chemie

OBDOBÍ : 9. Ročník

HLAVNÍ

UČIVO

OČEKÁVANÉ

OKRUHY

VÝSTUPY

1. Chemická reakce

Žák:

- chemická reakce, chemická rovnice

- uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí
- provede jejich klasifikaci
- aplikuje poznatky v praxi
- vypočítá hmotnost výchozích látek nebo produktů

klasifikace chem. reakcí - slučování, rozklad,
neutralizace, reakce exotermní a endotermní
- redoxní reakce (oxidace, redukce)
- elektrolýza
- výroba el. proudu chemickou cestou

Žák:

uhlovodíky - alkany, alkeny, alkiny

2. Organické
sloučeniny

TÉMATA

- rozliší nejjednodušší uhlovodíky (zdroje, vlastnosti, použití)

areny - zdroje, vlastnosti, použití

- rozliší vybrané deriváty uhlovodíků (zdroje, vlastnosti, použití)

paliva - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná
paliva

- zhodnotí využívání fosilních paliv

deriváty uhlovodíků - příklady v praxi významných
alkoholů a karboxyl. kyselin

- uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy
- zná výchozí látky a produkty fotosyntézy
- uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů

PRŮŘEZOVÁ

přírodní látky - tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny zdroje, vlastnosti, funkce
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : Chemie

OBDOBÍ : 9. Ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

3. Chemie a
bezpečnost

Žák:

TÉMATA
chemický průmysl v ČR - výrobky, vliv na životní
prostředí, recyklace surovin, koroze

- zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale
udržitelného rozvoje na Zemi

- průmyslová hnojiva

- aplikuje znalosti o principech hašení požárů

tepelně opracované materiály - cement, vápno, sádra,
keramika

- orientuje se na využívání různých látek v praxi, jejich vlivech na
životní prostředí a zdraví člověka (léčiva, návykové látky)

PRŮŘEZOVÁ

plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití, likvidace
- detergenty, pesticidy, insekticidy
- léčiva a návykové látky
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Enviromentální výchova – vznik smogu
a jeho vliv na zdraví

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
NÁZEV : Dějepis- 2.stupeň
1. ČASOVÉ VYMEZENÍ : 2 hodiny týdně, od 6.- 9. ročníku

2. VZDĚLÁVACÍ OBSAH :
HLAVNÍ OKRUHY : - utváření vlastního historického vědomí
- poznávání dějinné povahy reality, v níž žijeme
- odhalování kořenů a důsledků událostí, jevů a procesů v minulosti
- učí základům a předpokladům vědeckého historického poznávání
- chápání kulturní rozmanitosti světa

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA : VDO (občanská společnost, formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie jako
formy vlády)
3. ORGANIZACE : vyučovací hodina – práce skupinová i individuální, ve třídě i v jiném vhodném prostředí (kulturní památky,
muzea, galerie…), řízený rozhovor, diskuze, besedy, situační a modelové hry, práce s historickými dokumenty, historickou
beletrií, učebnicí, historickými mapami, slovníky, internetem
- olympiády
- dějepisná exkurze
- projekty
- příležitostná divadelní představení
Místo realizace: třída, knihovna, kulturní památky,…
99

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
Kompetence k učení
Učitel:
Zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají zpracovávají a používají potřebné informace z různých zdrojů
Vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
Zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů
Vede k zamyšlení nad historickým vývojem
Žák:
Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení,
tvůrčích činnostech a praktickém životě
Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí
Propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na
společenské a kulturní jevy

Kompetence k řešení problémů
Učitel:
Zařazuje rozmanité aktivity (diskuze, výklad, rozhovor, hry…)
Zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením
Vede k logickému uvažování
Učí v souvislostech- vytváří ucelený obraz světa
Žák:
Vyhledává informace vhodné k řešení problémů, nachází shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a
dovednosti
Volí vhodné způsoby řešení
Své rozhodnutí je schopen obhájit
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Kompetence komunikativní
Učitel:
Vede žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování
Zařazuje do výuky diskuzi- vyslechnutí názoru druhých, vhodná reakce na odlišný názor
Vede žáky k věcnému argumentování
Vede žáky k práci s různými typy textu
Vede k využívání informačních a komunikačních prostředků
Žák:
Formuluje své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, kultivovaně v písemném i ústním projevu
Zapojuje se do diskuze, rozumí různým typům textů a záznamů
Využívá různé informační a komunikační prostředky

Kompetence sociální a personální
Učitel:
Vytváří příznivé klima třídy
Dodává žákům sebedůvěru
Podle potřeby žákům pomáhá
Podporuje skupinové vyučování- vytváření pravidel pro práci v týmu
Žák:
Účinně spolupracuje ve skupině
Chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu ve skupině

Kompetence občanské
Učitel:
Reflektuje při výuce společenské i přírodní dění
Vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
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Pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví
Žák:
Respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot
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
Respektuje naše tradice, kulturní i historické dědictví

Kompetence pracovní
Učitel:
Požaduje dodržování dohodnuté kvality práce
Vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi
Žák:
Dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : DĚJEPIS

OBDOBÍ : 6. Ročník

HLAVNÍ

UČIVO

OKRUHY
Úvod do učiva

Pravěk

Starověk

OČEKÁVANÉ

PRŮŘEZOVÁ

VÝSTUPY

TÉMATA

porozumí významu dějinných znalostí pro život ve společnosti
orientuje se na časové ose, historické mapě
osvojí si základní periodizaci dějin
uvede příklady zdrojů informací o minulosti
pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány
srovná vývojové typy člověka
charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců
charakterizuje jejich materiální a duchovní kulturu
vysvětlí přechod od lovu k chovu a od sběru k pěstování
popíše funkci pravěkých nástrojů

význam zkoumání dějin
získávání informací o dějinách
historické prameny
archeologie
paleolit
neolit
eneolit
doba bronzová
doba železná

pochopí důsledky oddělení řemesel od zemědělství jako
podmínky pro rozvoj obchodu
uvede příklady archeologických kultur na našem území

naše země v období pravěku

rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem
prvních zemědělských civilizací
zapamatuje si oblasti vzniku nejstarších států

nejstarší civilizace

rozpozná podobnosti a odlišné rysy životního způsobu v
nejstarších státech
seznámí se s podstatou společenského uspořádání
seznámí se s projevy náboženských představ
uvede nejvýznamnější typy památek
Řecko
civilizace
Makedonie
Řím
republika
císařství
římská kultura

porovná formy vlády a postavení společenských skupin v
jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie
vysvětlí příčiny a důsledky řeckých a římských expanzí
popíše vývoj řecké a římské kultury
identifikuje významné osobnosti antické kultury a vědy
uvědomí si význam křesťanství pro vznik raně feudálních států
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kořeny řecké
archaické a klasické období
království
počátky křesťanství
rozpad říše

Principy demokracie jako
formy vlády
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : DĚJEPIS

OBDOBÍ : 7. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY
STŘEDOVĚK

VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Žák popíše změnu situace v Evropě po příchodu nových
etnik, christianizace a vzniku států
Zapamatuje si oblasti obydlené novými etniky
Objasní souvislosti mezi tehdejšími etniky a dnešním
etnickým rozdělením Evropy
Porozumí příčinám rozdílného vývoje jednotlivých států
Žák porovná základní rysy západoevropské, byzantskoslovanské a islámské kulturní oblasti
Zapamatuje si raně středověké říše
Vysvětlí příčiny vzniku těchto říší
Žák objasní situaci Velkomoravské říše, vnitřní vývoj českého
státu a jejich postavení v Evropě
Rozpozná územní změny ve střední Evropě
Vysvětlí okolnosti vzniku českého státu
Vysvětlí příčiny a důsledky změn v postavení českého
panovníka ve střední Evropě
Objasní politické vztahy Velkomoravské říše a českého státu
k významným evropským státům
Doloží na příkladech vliv okolních kultur na velkomoravskou
a českou kulturu
Žák vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého
člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah
křesťanství ke kacířství

RANÝ STŘEDOVĚK
Francká říše
Byzantská říše
Arabové
Slované
Svatá říše římská
Velkomoravská říše
Maďaři
Český stát
Románský sloh

Popíše základní rysy světových náboženství
Zapamatuje si příčiny rostoucího vlivu církve na středověkou
společnost
Vysvětlí příčiny a důsledky boje o investituru
Na příkladech doloží pokusy katolické církve o územní
a náboženskou expanzi
Ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti,

Vzdělanost
Lucemburkové
Husitské války
Jiří z Poděbrad
Jagellonci

VRCHOLNÝ A POZDNÍ STŘEDOVĚK
Města
Gotika
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : DĚJEPIS

OBDOBÍ : 7. ročník

HLAVNÍ

UČIVO

OKRUHY
STŘEDOVĚK

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

TÉMATA

uvede příklady románské a gotické kultury
Porozumí smyslu učení o trojím lidu
Popíše středověké způsoby hospodaření
Rozliší základní znaky románského a gotického stylu
Kategorizuje románské a gotické architektonické památky
Vymezí význam husitské tradice pro český politický
a kulturní vývoj
Vysvětlí příčiny, průběh a důsledky české reformace
Porozumí hlavním myšlenkám Husova učení

NOVOVĚK

RANÝ NOVOVĚK
Žák popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich
příčiny a důsledky

Objevné cesty a jejich důsledky pro Evropu

Zapamatuje si evropské mocnosti a osobnosti, které realizovaly
zámořské objevy a dobývání nových území
Demonstruje objevená a dobývaná území
Vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky
žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto požadavky
Renesance a humanismus
Objasní vliv antiky na život novověkého člověka
Rozliší základní znaky renesanční architektury
Objasní nové myšlenky žádající reformu církve, včetně reakce
církve na tyto požadavky
Porovná cíle reformace a protireformace
Na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus,
konstituční monarchii, parlamentarismus
Porozumí funkci parlamentů v nizozemské a anglické revoluci
Popíše projevy absolutismu v západní a východní Evropě
Objasní význam rostoucí moci Habsburků pro politický vývoj v
Evropě

PRŮŘEZOVÁ

Absolutistické monarchie v Evropě

České země po nástupu Habsburků
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : DĚJEPIS

OBDOBÍ : 7. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

NOVOVĚK

Porozumí náboženskému rozdělení Evropy v 16. století a jeho
důsledkům
Popíše vývoj vztahu habsburského panovníka a českých stavů

TÉMATA
Třicetiletá válka
Důsledky třicetileté války

Objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její
důsledky
Popíše průběh třicetileté války
Rozliší cíle států - účastníků války
Na příkladech demonstruje důsledky války pro obyvatelstvo
českých zemí
Porovná poměr sil v Evropě před třicetiletou válkou a po ní
Rozpozná základní znaky baroka, uvede jejich představitele a
příklady kulturních památek

PRŮŘEZOVÁ

Baroko

Zapamatuje si nejvýznamnější díla barokních umělců, zvláště
těch, kteří působili v českých zemích
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : DĚJEPIS

OBDOBÍ : 8. Ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

Modernizace
společnosti 19. 20. stol

Žák
porozumí myšlenkám osvícenského absolutismu

TÉMATA

osvícenský absolutismus

vysvětlí ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných
zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti
dílčí výstupy:
posoudí vliv osvícenských myšlenek na společenské změny
vyjmenuje výrobní odvětví, ve kterých došlo k zásadním změnám a
popíše nově vzniklá průmyslová odvětví
porozumí souvislosti mezi formou vlády a rychlostí modernizace
společnosti
porovná nové sociální vrstvy
VFR
objasní souvislost mezi událostmi VFR a napoleonských válek na jedné
straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně
druhé
Vzestup a pád Napoleona I.
vysvětlí příčiny vzniku VFR a její důsledky pro Francii
ponapoleonská Evropa
popíše průběh VFR
zapamatuje si základní myšlenky Deklarace práv člověka a občana
porozumí vlivu napoleonských válek na konkrétní státy (Belgie, JV
Evropa)
objasní význam vídeňského mírového kongresu pro politické
uspořádání Evropy po napoleonských válkách
popíše hlavní události období Napoleonovy vlády
popíše vývoj českých dějin od roku 1740 - 1840
uvede do souvislosti změny v habsburské monarchii a etapy
emancipace českého národa
zapamatuje si významné představitele čes. emancipačního hnutí
rozliší základní znaky dobových kulturních směrů

PRŮŘEZOVÁ

Habsburská monarchie a česká společnost
(Marie Terezie, Josef II., Metternich)

popíše změny ve výrobě v období osvícenského absolutismu
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : DĚJEPIS

OBDOBÍ : 8. Ročník

HLAVNÍ

UČIVO

OKRUHY

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Žák:
uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích

TÉMATA
revoluce 1848 -1849 v Evropě a v Čechách

vysvětlí vliv dělnictva na průběh revolucí 1848 v konkrétních revolucích
popíše důsledky revolučního procesu pro jednotlivé evropské národy
vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti
vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke které tato
nerovnoměrnost vedla
charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií
vysvětlí důsledky sjednocení Itálie a Německa
popíše politický vývoj v USA
popíše rozdělení kolonií mezi mocnostmi na konci 19.stol.
rozliší základní styly dobových uměleckých směrů

PRŮŘEZOVÁ

porevoluční Evropa (2.pol. 19.stol.)

popíše příčiny, průběh a důsledky 1.světové války
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : DĚJEPIS

OBDOBÍ : 9. ročník

HLAVNÍ

UČIVO

OKRUHY

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

TÉMATA

Žák

Moderní doba

PRŮŘEZOVÁ

orientuje se v územních a politických změnách po první
světové válce
porozumí vlivu velmocí ( Francie ) na vznik Československo
pochopí jak funguje stát parlamentní demokracie
rozezná rozdíly mezi fašismem a komunismem
porozumí problematice mírových vztahů ve dvacátých letech
dokáže vysvětlit průběh krizového cyklu
porozumí základním rysům nacismu
porozumí hloubce zločinnosti Stalinova režimu v SSSR
dokáže popsat mírovou atmosféru 20. let

Evropa a svět po první světové válce
nesamozřejmost vzniku Československo
1. Republika - politický systém
krize poválečné Evropy /fašismus , komunismus/
mezinárodní vztahy ve 20. letech
konjunktura
světová hospodářská krize
hospodářská krize v Československo
nacismus v Německu

orientuje se v územních a politických změnách po první
světové válce

Stalinovo Rusko

orientuje se v československé politice ve 30. letech
porozumí hloubce pomnichovské deziluze
orientuje se ve hlavních uměleckých proudech doby

první válečná ohniska /Mandžusko, Habeš,
Španělsko/
obrana republiky a demokracie
Mnichov

porozumí zásadním rozdílům politického života 1. a 2.
republiky

česká meziválečná kultura

dokáže objasnit příčiny úspěchů Wehrmachtu v první fázi 2.
Světové války
porozumí obtížnosti protektorátní existence
porozumí rozdílům mezi válkou na západě a v SSSR
dokáže objasnit proč došlo k přelomu ve 2. Světové válce

od Mnichova k okupaci
počátek 2. Světové války
válka na západě
vznik Protektorátu Čechy a Morava

porozumí rozdílům mezi 1. /do září 1941/ a 2. /září 1941 květen 1945/ fází protektorátu

přepadení SSSR
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : DĚJEPIS

OBDOBÍ : 9. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

Žák

Moderní doba

PRŮŘEZOVÁ

porozumí problematice osvobození Československo jako
výsledku dohod mezi SSSR a západními spojenci

přelom ve 2. Světové válce /Pearl Harbor, Midway,
Guadalcanal, Moskva, Stalingrad, válka v Africe,
Italie, Tehéránská konference/

porozumí rozdílům politiky SSSR a západních spojenců po
skončení války

Život za Protektorátu

porozumí tomu, jak byla řešena německá otázka - proč došlo
k rozdělení

domácí odboj

porozumí hloubce omylu demokratických stran v
Československo v případě nástupu komunistické strany

zahraniční odboj

porozumí krokům , které vedly k rozdělení Evropy mezi
Východ a Západ

Heydrichiáda

|orientuje se ve změnách životního stylu po nástupu
komunistické moci

konec 2. Světové války

porozumí rozdílům mezi stalinismem a Chruščovskou
destalinizací
Chápe základní cíle pražského jara

osvobození Československa
mír po válce

Chápe vliv normalizace na mentalitu národa /konsensus mezi poválečná obnova Československa, vývoj od roku
mocí a lidem - gulášový komunismus/
1945 až do roku 1989
porozumí složitostem vývoje v zemích třetího světa /Vietnam,
Afrika, jihoamerické diktatury/
lidová demokracie - pomalý nástup komunismu
porozumí vlivu glasnosti a perestrojky na zničení komunismu únor 1948 - komunistický převrat
porozumí vlivu sametové revoluce na náš současný vývoj
rozdělení Evropy - Studená válka
komunistické Československo
život za komunismu
změny ve východním bloku po roce 1956
Chruščovova éra
pokus o nápravu komunismu v Československu Pražské jaro
vpád vojsk Varšavské smlouvy - normalizace v
Československu
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VZDĚLÁVACÍ
OBOR :
DĚJEPIS

OBDOBÍ : 9. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

OKRUHY

VÝSTUPY

UČIVO

TÉMATA

Žák

Moderní doba

PRŮŘEZOVÁ

globální problémy lidstva v 60. a 70. letech
rozklad sovětského bloku
sametová revoluce, vznik České republiky
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CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
NÁZEV: Prvouka
1.ČASOVÉ VYMEZENÍ: v 1. – 3. ročníku se vyučuje 2 hodiny týdně
2. VZDĚLÁVACÍ OBSAH:
HLAVNÍ OKRUHY:
Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás
Lidé a čas
Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví
Etická výchova
Průřezová témata:
Enviromentální výchova
Projektové dny: Den Země, Den zvířat

3.ORGANIZACE: Žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s využíváním různých forem práce a s využitím dostupných vyučovacích
pomůcek.

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
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 nemoci
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-

upevňování preventivního chování
orientace ve světě informací
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
- žáci se učí pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., využívají různých informačních zdrojů
Kompetence komunikativní: Žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech.
- pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
prezentují své myšlenky a názory, kladou otázky a vzájemně si naslouchají, radí a pomáhají
Kompetence sociální a personální: Žáci pracují ve skupině.
- efektivně spolupracují na řešení problémů
.učí se respektovat názory druhých
- přispívají do diskuse
- učí se věcně argumentovat
Kompetence občanské:
- utváří si ohleduplný vztah k přírodě
- hledají možnosti aktivního uplatnění ochrany životního prostředí
Kompetence pracovní: Žáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.
- učí se používat různé materiály, nástroje a vybavení
- zohledňují soudobý stav a poznání technického rozvoje
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CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
NÁZEV: Vlastivěda
1.ČASOVÉ VYMEZENÍ: ve 4. ročníku se vyučuje1hodina týdně a v 5. ročníku se vyučují 2 hodiny týdně
2. VZDĚLÁVACÍ OBSAH:
HLAVNÍ OKRUHY:
Místo, kde žijeme
- praktické poznávání místních, regionálních skutečností s důrazem na dopravní výchovu
Lidé kolem nás
- upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi
- seznamování se základními právy a povinnostmi i problémy ve společnosti
Lidé a čas
- orientace v postupu událostí a utváření historie věcí a dějů

3.ORGANIZACE: Žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s využíváním různých forem práce a s využitím dostupných vyučovacích
pomůcek.

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
Kompetence k učení:
- učí se vyznačit v jednoduchém plánku obce místo bydliště, školy
- učí se začlenit obec do příslušného kraje
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Kompetence k řešení problémů:
- učí se rozlišit přírodní a umělé prvky v krajině
- učitel pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
- žáci se učí pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., využívají různých informačních zdrojů
Kompetence komunikativní: Žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech.
- pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
prezentují své myšlenky a názory, kladou otázky a vzájemně si naslouchají, radí a pomáhají
Kompetence sociální a personální:
- rozlišuje vztahy mezi lidmi a národy
- odvodí význam a potřebu různých povolání
Kompetence občanské:
- pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události v oblastech ČR
- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem lidské společnosti
Kompetence pracovní:
- uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a o práci lidí, na příkladech porovnává minulost a současnost
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CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
NÁZEV: Přírodověda
1.ČASOVÉ VYMEZENÍ: ve 4. ročníku se vyučují 2 hodiny týdně
v 5. ročníku se vyučuje 1 hodina týdně

2. VZDĚLÁVACÍ OBSAH:
HLAVNÍ OKRUHY:
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
- současnost a minulost v našem životě
Rozmanitost přírody
- Země jako planeta Sluneční soustavy
- rozmanitost i proměnlivost živé a neživé přírody, rostliny, houby, živočichové
- znaky života, životní potřeby a podmínky
- vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadků
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
Etická výchova
- základní komunikační dovednosti
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-

pozitivní hodnocení sebe a druhých
tvořivost a základy spolupráce
základy asertivního chování

3.ORGANIZACE:
Žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s využíváním různých forem práce a s využitím dostupných vyučovacích pomůcek.

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
Kompetence k učení:
- žáci používají vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu
- učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování
Kompetence k řešení problémů:
- žáci se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích
Kompetence komunikativní:
- žáci se učí používat správnou terminologii
- rozšiřují si slovní zásobu v osvojovaných tématech
- učí se vyjadřovat svoje myšlenky, poznatky a dojmy
Kompetence sociální a personální:
- žáci pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného problému, učí se respektovat názory a zkušenosti druhých
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
Kompetence pracovní:
- učitel umožňuje žákům pozorovat manipulovat a experimentovat
- žáci si utvářejí pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržují vymezená pravidla
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CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
NÁZEV : přírodopis
1. ČASOVÉ VYMEZENÍ : Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku. V 6.

–8. ročníku dvě hodiny týdně, v 9. ročníku jednu hodinu týdně.
2. VZDĚLÁVACÍ OBSAH :
HLAVNÍ OKRUHY : - obecná biologie, biologie rostlin, biologie

živočichů, biologie hub, biologie člověka,
genetika, neživá příroda, aplikovaná etická výchova

3. ORGANIZACE : Přírodopis se vyučuje v odborné učebně přírodopisu. Formy a metody práce se užívají
podle charakteru učiva
a cílů vzdělávání:
-

frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury)
nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů
krátkodobé projekty
exkurze
přírodovědné vycházky s pozorováním ( časté v semináři a praktikách z př.)
Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny , dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
KOMPETENCE K UČENÍ
- Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů..
- Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu, hledat
souvislosti.
- Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry.
- Učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ
- Učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, prvcích teorií a modelech
a
chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů.
- Učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života.
- Učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů.
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
- Vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci.
- Učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a
experimentů.
- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu.
- Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ
A PERSONÁLNÍ
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- Vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů .
- Vedeme žáky k ochotě pomoci
- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu,šikany.
KOMPETENCE OBČANSKÉ
- Vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití biologie.
- Vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí.
- Vedeme žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kouření, zneužívání (a nadměrnému užívání) léků.
- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.
- Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.
- Učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům.
- Učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc.
- Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (manipulace s přírodninami, pravidla chování ve škole,
v
učebně přírodopisu, na mimoškolních akcích) a dodržování stanovených pracovních postupů.
- Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření.
KOMPETENCE PRACOVNÍ
- Seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochranou zdraví při práci a důsledně vyžadujeme jejich
dodržování.
- Vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků.
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : Člověk a jeho svět

OBDOBÍ : 1. - 3. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK:

Domov škola

zná název školy, jméno třídní učitelky, ředitele školy,
vyznačí v jednoduchém plánku bydliště,školu, zná bezpečnou cestu do orientuje se v okolí školy,chová se ukázněně ve škole i
školy, zná dopravní prostředky
mimo ní, vychází se spolužáky, riziková místa a situace

Obec

umí začlenit svou obec do příslušného kraje,registruje změny v
nejbližším okolí

Okolní krajina

Rodina
Soužití a chování
lidí

umí rozlišit přírodní prvky v okolní krajině, vnímá estetické hodnoty
krajiny
PRVOUKA-LIDÉ KOLEM NÁS-1.OBDOBÍ
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy, role členů rodiny, mezigenerační
vztahy, odvodí význam různých povolání a prac. činností
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich
přednostem i nedostatkům
PRVOUKA - LIDÉ A ČAS - 1.OBDOBÍ

PRŮŘEZOVÁ

historie, současnost obce,dopravní síť v obci
jsme Evropané, žijeme v ČR
vodstvo v krajině, využití krajiny, orientace v
krajině,vliv krajiny na život lidí,vliv lidí na krajinu,
práce s mapou a kompasem

Co nás baví, povolání, lidské výrobky a výtvory

zná základní pravidla slušného chování

Orientace v čase a
časový řád

využívá časové údaje při řešení v různých situacích denním životě,
rozlišuje přítomnost, budoucnost a minulost

určí čas na hodinách, v kalendáři, zná letopočet, zná svůj
režim dne, orientuje se v ročních obdobích, vyjmenuje
měsíce kalendářního i školního roku, ví, kdy jsou
Vánoce a Velikonoce

Součastnost a
minulost v našem
životě

využívá elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o
lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, umí porovnat
minulost a současnost

zná průběh lidského života, sleduje způsob života a
bydlení lidí, všímá si předmětů denní potřeby

Regionální
památky

zná některé rodáky, kulturní a historické památky, významné události
regionu, zná některé pověsti nebo báje spjaté s regionem
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Proměny v přírodě

Rostliny, houby a
živočichové

Látky a jejich
vlastnosti

PRVOUKA - ROZMANITOST PŘÍRODY 1.OBDOBÍ
pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě
stručně charakterizuje přírodní jevy a z nich vyplývající rizika
mimořádných situaci

rozezná přírodniny živé a neživé
provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, zjišťuje jejich
společné a rozdílné vlastnosti, umí změřit základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů

orientuje se v jednotlivých ročních obdobích
rizika v přírodě spojená s ročními obdobími
umí uvést příklady organismů ve známé lokalitě, zná
znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob
života a výživy, umí popsat stavbu těla u nejznámějších
druhů rostlin a živočichů uvědomuje si význam živé
přírody pro člověka, založí jednoduchý pokus

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Člověk a jeho svět

OBDOBÍ : 1.- 3. ročník , 4. - 5. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK:
PRVOUKA - ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 1. OBDOBÍ
Lidské tělo
Osobní bezpečí

Situace
hromadného
ohrožení

uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné návyky, vztah ke zdraví, umí pojmenovat části lidského těla, ví jaká jsou období
všímá si životních potřeb a projevů lidského těla, elementární znalosti lidského života
o lidském těle a zdraví
dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a
zdraví jiných, ví, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi, umí
požádat o pomoc pro sebe i druhé, umí odmítnout nepříjemnou
komunikaci, zná základní pravidla účastníků silničního provozu
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času

PRŮŘEZOVÁ

učí se, jak se chovat v krizové situaci /šikana, týrání,
sexuální zneužívání atd./
čísla tísňového volání

učí se adekvátně reagovat na pokyny dospělých při mimořádných
událostech.
Uplatňuje základní pravidla silničního provozu
Ovládá tísňová telefonní čísla
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou
VZDĚLÁVACÍ OBOR : Etická výchova
HLAVNÍ
OKRUHY
ZÁKLADNÍ
KOMUNIKAČNÍ
DOVEDNOSTI

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE
A DRUHÝCH

OBDOBÍ : 1. - 3. ročník
UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
- si osvojí oslovování křestními jmény, používání vhodných forem
pozdravu, naslouchání, dodržování jednoduchých
komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou
gestikulaci
- se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování
jasných a splnitelných pravidel
- si osvojí základní (předpoklady)vědomosti a dovednosti pro
vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
- vyjadřuje city v jednoduchých situacích
- si osvojí základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých

prvouka
- komunikace při vytváření výchovného
kolektivu
- zdvořilost a pravidla pro kolektiv
- základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích
- prosba, poděkování, omluva
- základy neverbální komunikace
- gesta, mimika
- komunikace citů
- usměrňování vlastních citů a pocitů
- sebepojetí
- sebepoznání, sebehodnocení, sebeovládání
- pozitivní hodnocení druhých
- pochvala
- akceptace druhého

TVOŘIVOST
A ZÁKLADY
SPOLUPRÁCE

- využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
- zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích,
dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky

ZÁKLADY
ASERTIVNÍHO
CHOVÁNÍ

- reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc

Předmět

- empatie
- tvořivost v mezilidských vztazích
- společné plnění úkolů. Experimentování
- schopnost spolupráce
- elementární prosociálnost
- přátelství
- iniciativa
- ve vztahu k jiným, rodina, třída, vrstevníci
- asertivní chování
- rozlišování a odmítnutí patologických jevů
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou
Domov

VLASTIVĚDA-MÍSTO,KDE ŽIJEME-2.OBDOBÍ
umí popsat polohu svého bydliště vzhledem ke krajině a státu

Krajina

určuje světové strany v přírodě i na mapě,rozlišuje základní typy map,
náčrty, plány, vyhledává údaje na mapách naší republiky a Evropy,
vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody

Naše vlast

zná státní symboly a jejich význam, rozlišuje hlavní orgány státní moci

zná pravidla bezpečného pobytu a pohybu v přírodě, zná
živočichy a rostliny v místní krajině,zaznamenává
působení lidí na životní prostředí
určí hl. město - Prahu,zná základní surovinové zdroje
ČR, výrobu, služby obchod,zná národnostní složení ČR,
určí státní zřízení a orientuje se v politickém systému
ČR, armáda ČR

Evropa a svět

porovnává způsob života u nás a v cizině, zajímavé zážitky z vlastních
cest

orientuje se na mapě, umí najít na mapě evropské státy,
ukáže jednotlivé kontinenty, zná státy EU

porovnává způsob života u nás a v cizině, zajímavé zážitky z vlastních
cest

Region

vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení hospodářství
a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska
přírodního , historického , politického, správního a vlastnického
VASTIVĚDA-LIDÉ KOLEM NÁS-2.OBDOBÍ

Soužití a chování
lidí

odvodí základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro
soužití ve škole, v rodině, v obci
rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, umí vyjádřit své názory,
umí uznat svůj omyl, hledá společné řešení se spolužáky
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou
VZDĚLÁVACÍ OBOR : Člověk a jeho svět

OBDOBÍ : 4. - 5. ročník

HLAVNÍ
OKRUHY

UČIVO

Právo a
spravedlnost

Vlastnictví
Kultura
Základní globální
problémy

Současnost a
minulost v našem
životě

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
ŽÁK:

umí rozpoznat jednání a chování, které nelze tolerovat, porušování
základních lidských práv nebo demokratických práv
rozliší základní formy vlastnictví, umí použít peníze v běžné situaci,
osobní rozpočet
vysvětlí proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy

rozpozná změny a některé problémy, navrhne možnosti zlepšení
životního prostředí obce
VLASTIVĚDA - LIDÉ A ČAS - 2.OBDOBÍ
pracuje s časovou přímkou, využívá knihovny, muzea a internet jako
zdroj informací pro pochopení minulosti, rozeznává současné a minulé
a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti z
využitím regionálních specifik, srovnává a ho

Rostliny, houby a
živočichové

všímá si problémů konzumní společnosti, seznamuje se
sociál. problémy a nesnášenlivostí mezi lidmi a
kulturami

proměny způsobu lidského života, průběh lid. Života,
státní svátky a významné dny
zná regionální památky a vypráví jak o ně pečovat,
seznámí se s obory zkoumajícími minulost

Báje, mýty a
pověsti

Vesmír a Země

rozpozná protiprávní jednání a korupci, zná práva
povinnosti žáka školy,základní lidská práva a práva
dítěte, na příkladech uvede způsob ochrany občanů a
majetku soukromého vlastnictví – principy demokracie
ohleduplnost, etické zásady,
rozezná vlastnictví soukromé , veřejné,osobní a společné
příjmy a výdaje domácnosti, hotovostní a bezhotovostní
forma placení, banka
zná kulturní instituce, zná podoby a projevy kultury,
odmítá projevy masové kultury

Regionální
památky

Životní podmínky

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

orientuje se v minulosti vlasti, regionu a předků
PŘÍRODOVĚDA - ROZMANITOST PŘÍRODY 2.OBDOBÍ
zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, zachování rovnováhy
v přírodě, nachází souvislost mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka, zná význam rovnováhy v přírodě, zjišťuje vzájemné
vztahy mezi organizmy, základní společenstva

vnímá rozmanitosti podmínek života na zemi,
uvědomuje si význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva
a živočišstva na zemi, rozliší termín podnebí a počasí

vnímá Zemi jako součást vesmíru, vysvětlí důvody pro střídání ročních zná planety sluneční soustavy, zná pravidla pro střídání
období
dne a noci, zná a umí pojmenovat začátky ročních
období
zkoumá základní společenstva v regionu, zdůvodní podstatné a
vzájemné vztahy mezi organizmy, zkoumá přizpůsobení organizmu k
prostředí, na základě pozorování porovnává projevy života na
konkrétních organizmech, třídí org. do skupin, využívá k tomu i jednod
konkrétních činností člověka v přírodě, hodnotí je a rozlišuje aktivity,
které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
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Environmentální výchova

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Člověk a jeho svět

OBDOBÍ : 4. - 5. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK:
Ochrana přírody

Lidské tělo
Partnerství,
rodičovství a
základy sexuální
výchovy

Péče o zdraví,
zdravá výživa

PŘÍRODOVĚDA - ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 2. OBDOBÍ
využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí
jednotlivých orgánových soustav, využívá poznatků k podpoře
vlastního zdravého způsobu života, rozlišuje jednotlivé etapy lidského
života, orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození a respektuje
rozdíly mezi lidmi
uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v
bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v
daném věku
účelně plánuje svůj čas pro učení, zábavu a odpočinek podle vlastních
potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob, ošetří drobná
poranění a zajistí lékařskou pomoc
chápe nutnost bezpečné komunikace prostřednictvím elektronických
médií
chová se bezpečně v silničním provozu jako chodec i cyklista, dodržuje
pravidla silničního provozu

Návykové látky a
zdraví

odmítání návykových látek, uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou

Situace
hromadného
ohrožení

uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v
modelových situacích simulujících mimořádné události
rozpozná životohrožující zranění

PRŮŘEZOVÁ

zná základní stavbu a funkci lidského těla, určí pohlavní
rozdíly mezi mužem a ženou, zná základy lidské
reprodukce a vývoje jedince
zdravý životní styl a prevence nemocí
první pomoc při drobných poraněních
je seznámen s biologickými a psychologickými změnami
dospívání, etickou stránkou sexuality /HIV,AIDS - cesty
přenosu /učí se chápat význam rodiny, partnerství a
manželství/
zná správný denní, pitný a pohybový režim, umí sestavit
správný jídelníček
zná základní pravidla silničního provozu a důležité
dopravní značky
je seznámen s nutnou výbavou kola

zná nebezpečí hracích automatů a počítačů, předvede v
modelových situacích osvojení jednoduchých způsobů
odmítání návykových látek a nebezpečí komunikace
prostřednictvím elektronických médií
Čísla tísňového volání, správný způsob volání na
tísňovou linku
Mimořádné události a rizika ohrožení, požáry, varovné
signály, evakuace, integrovaný záchranný systém
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou
VZDĚLÁVACÍ OBOR : Etická výchova

OBDOBÍ : 4. - 5. ročník

HLAVNÍ

UČIVO

Předmět

- neverbální komunikace
- verbální komunikace
- slušnost, zdvořilost
- komunikace citů
- sebepojetí
- empatie

přírodověda
český jazyk

OKRUHY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

ZÁKLADNÍ
KOMUNIKAČNÍ
DOVEDNOSTI

- 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

POZITIVNÍ
HODNOCENÍ SEBE
A DRUHÝCH
TVOŘIVOST
A ZÁKLADY
SPOLUPRÁCE

ZÁKLADY
ASERTIVNÍHO
CHOVÁNÍ

- 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

- pozitivní hodnocení druhých
- pochvala, uznání
- akceptace druhého
- přátelství, empatie
- tvořivost v mezilidských vztazích
- experimentování, společné plnění úkolů, tvořivost
- schopnost spolupráce
- elementární prosociálnost
- ochota dělit se, přátelství
- iniciativa
- asertivní chování
- schopnost odmítnout negativní jevy
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou
VZDĚLÁVACÍ OBOR : Přírodopis

OBDOBÍ : 6. Ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:
OBECNÁ
BIOLOGIE

BIOLOGIE HUB

BIOLOGIE
ROSTLIN

rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném
přehledu vývoje organismů
popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů ,bakterií a hub
a objasní funkci základních organel
třídí organismy a zařadí vybrané organismy do systému

základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně,
orgány, orgánové soustavy, organismy jednobuněčné a
mnohobuněčné
význam a zásady třídění organismů
viry a bakterie – výskyt, význam a praktické využití

rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a
porovná je podle charakteristických znaků

houby bez plodnic – základní charakteristika, pozitivní
a negativní vliv na člověka a živé organismy

vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a
místo v potravních řetězcích
objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků

houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady
sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami
lišejníky – stavba, symbióza, výskyt a význam

Žák popíše stavbu těla řas,výskyt a význam v přírodě,pro člověka

systém rostlin – poznávání a zařazování daných zástupců
běžných druhů řas

rozlišuje vybrané řasy
BIOLOGIE
ŽIVOČICHŮ

vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam
– výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, reakce na
podněty; názory na vznik života
Environmentální výchova

fyziologie rostlin – základní principy fotosyntézy,
dýchání, růstu, rozmnožování
význam řas

porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí Prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, , měkkýši-plži, mlži,
funkci jednotlivých orgánů
hlavonožci, kroužkovci, členovci,ostnokožci

rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané
živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla –
živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy,
organismy jednobuněčné a mnohobuněčné,
rozmnožování

odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů
v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení
danému prostředí

vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci
jednotlivých skupin živočichů – prvoci, bezobratlí
(žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci,
členovci)

zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady
bezpečného chování ve styku se živočichy

rozšíření, význam a ochrana živočichů – hospodářsky a
epidemiologicky významné druhy
projevy chování živočichů

128

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : PŘÍRODOPIS

OBDOBÍ : 6. Ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK:
ZÁKLADY
EKOLOGIE

uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi
nimi
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

APLIKOVANÁ
ETICKÁ
VÝCHOVA

- se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá

PRŮŘEZOVÁ

- ochrana přírody a životního prostředí
- vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody,
zodpovědnost za životní prostředí
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : PŘÍRODOPIS

OBDOBÍ : 7. Ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

BIOLOGIE
ŽIVOČICHŮ

Žák

TÉMATA

- popíše vnější a
vnitřní stavbu těl vybraných živočichů
- rozlišuje, zařazuje a určuje vybrané živočichy
-hodnotí jejich význam v přírodě a pro člověka
-objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
-uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy
-aplikuje předlékařskou první pomoc / uštknutí, kousnutí /
aplikuje praktické metody poznávání přírody

Strunatci-obratlovci
Studenokrevní
Paryby, ryby, obojživelníci, plazi
Teplokrevní - ptáci, savci
-orgánové soustavy
-přehled savců
-savci různých ekosystémů

Enviromentální výchova

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání
živé a neživé přírody

domestikace, návštěva ZOO
hospodářsky a epidemiologicky významné
druhy, péče o vybrané domácí živočichy, chov
domestikovaných živočichů, živočišná společenstva
projevy chování některých živočichů

BIOLOGIE
ROSTLIN

OBECNÁ
BIOLOGIE

PRŮŘEZOVÁ

odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od
buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům

Vyšší rostliny

porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede
praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku

Mechorosty,kapradiny,přesličky,plavuně

vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a
jejich využití při pěstování rostlin

Pletiva,fotosyntéza,dýchání,rostlinné orgánykořen,stonek,list,květ,semeno,plod,rozmnožování rostlin

rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich
význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů

Nahosemenné rostliny,

odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení
některých rostlin podmínkám prostředí

Krytosemenné rostliny- jednoděložné,dvouděložné
rostliny,jejich vývoj,využití hospodářsky významných
zástupců,význam rostlin a jejich ochrana (ekosystém
Chabeřických skal)

Vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho
význam z hlediska dědičnosti
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : PŘÍRODOPIS

OBDOBÍ : 8. Ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK:
BIOLOGIE
ČLOVĚKA

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, objasní význam zdravého způsobu
života

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,smyslové orgány),
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, první pomoc,
epidemie
životní styl – pozitivní a negativní dopad
prostředí a životního stylu na zdraví člověka, péče o
zdraví,toxikománie

Projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví,osobního
bezpečí ,při mimořádných událostech,v případě potřeby poskytne
adekvátní první pomoc.
GENETIKA

uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu
prostředí na utváření organismů

PRŮŘEZOVÁ

dědičnost a proměnlivost organismů – podstata
dědičnosti a přenos dědičných informací, gen, křížení
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : PŘÍRODOPIS
HLAVNÍ
OČEKÁVANÉ
OKRUHY
VÝSTUPY
NEŽIVÁ
PŘÍRODA

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Země – vznik a stavba Země

žák
-

OBDOBÍ : 9. Ročník
UČIVO

objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života

rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a
horniny s použitím určovacích pomůcek

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

rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně půdy – složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu
rostlin, její hospodářský význam pro společnost,
geologického oběhu hornin i oběhu vody
nebezpečí a příklady její devastace, možnosti a příklady
rekultivace
porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje vývoj zemské kůry a organismů na Zemi – geologické
hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě
změny, vznik života, výskyt typických organismů a
jejich přizpůsobování prostředí

ZÁKLADY
EKOLOGIE

rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických
znaků

geologický vývoj a stavba území ČR – Český masiv,
Karpaty

uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a
charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími
přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu
před nimi

podnebí a počasí ve vztahu k životu-významu vody a
teplota prostředí pro život, ochrana a využití přírodních
zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život,
vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé
organismy a na člověka
mimořádné události způsobené přírodními vlivypříčiny vzniku mimořádných událostí, přídní světové
katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události
v ČR(povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, lavina,
náledí)a ochrana před nimi
organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi
organismy, mezi organismy a prostředím; populace,
společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní
řetězce, rovnováha v ekosystému

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

ochrana přírody a životního prostředí – globální
problémy a jejich řešení, chráněná území

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
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PRAKTICKÉ
POZNÁVÁNÍ
PŘÍRODY

-

aplikuje praktické metody poznávání přírody

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání
živé a neživé přírody

praktické metody poznávání přírody – pozorování
lupou a mikroskopem (případně dalekohledem),
zjednodušené určovací klíče a atlasy, sbírek,
významní biologové a jejich objevy /Darwin/
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CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
NÁZEV :

ZEMĚPIS

1. ČASOVÉ VYMEZENÍ :
Zeměpis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ
v 6. – 9. ročníku.
Vyučuje se v 6., 7. a 8. ročníku v dvouhodinové týdenní dotaci, v 9. ročníku v jednohodinové týdenní dotaci - ( celkem 7 hodin ).
2. VZDĚLÁVACÍ OBSAH :
HLAVNÍ OKRUHY :
6. ročník – Slunce a vesmír, Planeta Země, Obecný fyzický zeměpis, Lidé na Zemi
7. ročník – Zeměpis světadílů a oceánů
8. ročník – Zeměpis Evropy, Evropská unie, Zeměpis České republiky – Poloha, rozloha, vývoj území, přírodní poměry,
obyvatelstvo a sídla, hospodářství, regiony ČR
9. ročník – Společenské a hospodářské složky v krajině, Politická mapa dnešního světa, Krajina a životní prostředí

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA :
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
Multikulturní výchova
- Etnický původ
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3. ORGANIZACE :
Výuka zeměpisu probíhá zpravidla v kmenových třídách, v knihovně, popř. v pracovně informatiky s připojením k internetu.
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání ( práce ve skupinách, vyhledávání v literatuře, na
internetu, apod. ). Během hodiny žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky ( mapy, atlasy, glóbusy, encyklopedie,
schémata, modely, aj. ). K preferovaným organizačním formám výuky patří poznávací exkurze, výlety a zahraniční zájezdy.

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
1. kompetence k učení
-

rozvíjet zájem žáků o poznávání okolí svého domova, regionu, vlasti a cizích zemí
učit vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu
podporovat používání cizího jazyka a výpočetní techniky
podporovat osobní aktivní přístup

2. kompetence k řešení problémů
-

podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
učit poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života
rozvíjet schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení
učit, jak některým problémům předcházet

3. kompetence komunikativní
-

vést žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a argumentaci
učit stručně, přehledně a objektivně sdělovat postup a výsledky své práce
klást důraz na úroveň mluveného a písemného projevu
připravovat na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných situacích
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4. kompetence sociální a personální
-

rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu
podporovat vzájemnou pomoc žáků
netolerovat projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu
vyžadovat dodržování společně dohodnutých pravidel chování

5. kompetence občanské
-

vést žáky k poznání možností praktického využití geografických dovedností a znalostí
vést k aktivní ochraně duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti i současnosti
netolerovat agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování
učit správně jednat v mimořádných život ohrožujících situacích

6. kompetence pracovní
- vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci
- podporovat využívání výpočetní techniky, internetu a cizího jazyka
- při výuce vytvářet podnětné a tvořivé pracovní prostředí
- různými formami ( exkurze, filmy ) seznamovat žáky s profesemi s blízkým vztahem k zeměpisu
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : ČLOVĚK A PŘÍRODA - ZEMĚPIS

OBDOBÍ : 6. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:
SLUNCE
A VESMÍR

- objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém
a tělesa sluneční soustavy
- charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce a jeho jednotlivé
fáze
- 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

- vesmír, Slunce, Měsíc

PLANETA ZEMĚ

- používá v praktických příkladech znalosti o tvaru 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

- postavení Země ve vesmíru
- tvar a pohyby planety Země

- používá glóbus jako zmenšený a zjednodušený model planety
Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních
tvarů zemského povrchu

- glóbus, měřítko glóbu

- používá různé druhy plánů a map, umí je orientovat, přepočítávat vzdálenosti podle různých měřítek
- seznámí se znázorněním výškopisu a polohopisu na mapách
- prokáže znalost smluvených značek, vrstevnic, výškových kót,

- různé druhy plánů a map, jejich
měřítko
- obsah a grafika map, barvy,
výškopis, polohopis a vysvětlivky
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : ČLOVĚK A PŘÍRODA - ZEMĚPIS

OBDOBÍ : 6. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK:

OBECNÝ
FYZICKÝ
ZEMĚPIS

PRŮŘEZOVÁ

nadmořské výšky
- vyhledá potřebné informace v atlasech, orientuje se v jejich
obsahu a rejstřících

- orientace plánu a mapy
vzhledem ke světovým stranám
- práce s atlasem

- používá zeměpisnou síť a s pomocí zeměpisných souřadnic
určuje na mapě i glóbu 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, rovník, zeměpisná síť, nadhlavník, obratníky, polární
kruh, datová mez

- poledníky a rovnoběžky
- zeměpisné souřadnice
- zeměpisná síť
- určování geografické polohy
- určování časových pásem

- 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 a 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
- seznámí se s rozložením vody na Zemi

- krajinná sféra Země a její složky
- pevninské a oceánské tvary
zemského povrchu
- význam jednotlivých přírodních
složek na Zemi

- porozumí a vyhledá na mapách pojmy: oceán, moře, pohyby
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : ČLOVĚK A PŘÍRODA - ZEMĚPIS

OBDOBÍ : 6. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK:
mořské vody, vodní toky, ledovce, podpovrchová voda, bezodtokové
oblasti, jezera, bažiny, umělé vodní nádrže
- popíše složení půdy, půdní druhy a typy 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 přírodními katastrofami ohrožující krajinu i lidstvo
- charakterizuje přírodní zdroje a jejich využití
LIDÉ NA ZEMI

- seznámí se s rozmístěním a počtem obyvatel na Zemi
- vysvětlí odlišné znaky – biologické, kulturní, ekonomické
- porovná životní úroveň států
- charakterizuje přírodní bohatství Země
- pochopí podstatu zajištění obživy obyvatel planety
- vyhledá na mapách oblasti těžby nerostných surovin a průmyslové
výroby
- porovná a charakterizuje vyspělé a rozvojové země
- zhodnotí mezinárodní spolupráci států světa

PRŮŘEZOVÁ

- rozmístění a počet obyvatel
- přírodní bohatství Země
- ekonomická vyspělost
- mezinárodní spolupráce států

- systematicky si utřídí poznatky a
vytvoří si celkový náhled na geografické učivo
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : ČLOVĚK A PŘÍRODA - ZEMĚPIS

OBDOBÍ : 7. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

ZEMĚPIS
SVĚTADÍLŮ
A OCEÁNŮ

- určí geografickou polohu jednotlivých oceánů a 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
a světadílů
- charakterizuje význam a hospodářské využití oceánů
- seznamuje se s ekologickou problematikou moří a oceánů

- geografická poloha , rozloha,
členitost a přírodní poměry
oceánů a světadílů

- 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

- Zeměpis světadílů - polární
oblasti

- dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy se
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, pojmenuje hlavní a další významná
města
- vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a hospodářských
činností v jednotlivých světadílech, v regionech a státech, popíše
a porovná jejich sektorovou, odvětvovou a územní strukturu a
zvažuje souvislost s přírodními poměry
- seznámí se s mezinárodními organizacemi

- Zeměpis světadílů - Afrika,
Austrálie a Oceánie, Amerika,
Asie
- poloha, rozloha, členitost,
pobřeží, povrch, podnebí,
vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo,
přírodní zdroje, obyvatelstvo a
hospodářství

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
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- Evropa a svět
nás zajímá
- objevujeme
Evropu a svět

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

OBDOBÍ : 7. ročník

VZDĚLÁVACÍ OBOR : ČLOVĚK A PŘÍRODA - ZEMĚPIS
HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

- vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu
v jednotlivých světadílech
- systematicky si utřídí poznatky a
vytvoří si celkový náhled na geografické učivo
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OBDOBÍ : 8. ročník

VZDĚLÁVACÍ OBOR : ČLOVĚK A PŘÍRODA - ZEMĚPIS
HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

OKRUHY

VÝSTUPY

ZEMĚPIS EVROPY

UČIVO

TÉMATA

- dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy se

- Zeměpis světadílů - Evropa

kterými se seznámí
- vyhledá a provede stručnou charakteristiku nejvýznamnějších

- poloha, rozloha, členitost,

států Evropy, pojmenuje hlavní a další významná města

pobřeží, povrch, podnebí,

- charakterizuje vývoj evropské civilizace a politické uspořádání v současné době vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo,
- vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a hospodářských
přírodní zdroje, obyvatelstvo a

EVROPSKÁ UNIE

PRŮŘEZOVÁ

činností v jednotlivých státech a regionech , popíše
a porovná jejich sektorovou, odvětvovou a územní strukturu a
zvažuje souvislost s přírodními poměry
- provede regionalizaci – Střední, Severní, Západní, Jižní, Jihovýchodní a
Východní Evropa
- vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu

hospodářství

- seznámí se s historickým vývojem evropské integrace a vznikem Evropské unie
- lokalizuje na mapách státy Evropské unie

- historický vývoj
- symboly, instituce

- vyhledá a popíše symboly EU

- integrace České republiky do EU

Výchova k
myšlení v
evropských a
globálních
souvislostech
- Evropa a svět
nás zajímá

- evropské regiony
- objevujeme
Evropu a svět

- zjistí základní informace o institucích EU
- popíše integraci České republiky a její postavení v EU
- geografická poloha, rozloha a
historický vývoj státního území

POLOHA, ROZLOHA,
VÝVOJ ÚZEMÍ

- určí geografickou polohu České republiky
- porovná rozlohu České republiky s rozlohou vybraných států
světa a s rozlohou sousedních států
- popíše historický vývoj území naší republiky, připomene si státní
svátky a symboly ČR

PŘÍRODNÍ POMĚRY

- popíše s pomocí obecně zeměpisných a tématických map

- členitost povrchu, vznik a

vznik a vývoj reliéfu v jednotlivých geologických obdobích a vyhledá
horopisné celky ( jejich nejvyšší hory )

vývoj reliéfu

ZEMĚPIS ČESKÉ
REPUBLIKY
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Výchova k
myšlení v
evropských a
globálních
souvislostech
-jsme Evropané

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

OBDOBÍ : 8. ročník

VZDĚLÁVACÍ OBOR : ČLOVĚK A PŘÍRODA - ZEMĚPIS
HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

OKRUHY

VÝSTUPY

OBYVATELSTVO
A SÍDLA

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

- charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo a živočišstvo
- zhodnotí stav životního prostředí, vymezí národní parky a další
kategorie chráněných území a pochopí jejich důležitost
- zhodnotí stav životního prostředí a vliv člověka na změny v krajině
(na ovzduší, vodstvo, půdy, biotu)

- přírodní poměry České
republiky
- stav životního prostředí

- 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

- rozmístění obyvatelstva a
sídelní poměry České republiky

(národnostní, náboženské, věkové) obyvatelstva České republiky
se sousedními státy
- seznámí se s problematikou migrace obyvatelstva

HOSPODÁŘSTVÍ

- rozlišuje a porovnává předpoklady, rozmístění a perspektivu
hospodářských aktivit v České republice
- charakterizuje hospodářství České republiky po jednotlivých
oblastech: průmysl, zemědělství, doprava a spoje, služby,
cestovní ruch a zahraniční obchod

- rozmístění hospodářských
činností České republiky

REGIONY ČR

- 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

- regiony České republiky

- systematicky si utřídí poznatky a
vytvoří si celkový náhled na geografické učivo
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

OBDOBÍ : 9. ročník

VZDĚLÁVACÍ OBOR : ČLOVĚK A PŘÍRODA - ZEMĚPIS
HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

OKRUHY

VÝSTUPY

SPOLEČENSKÉ
A HOSPODÁŘSKÉ
PROSTŘEDÍ

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

- pracuje aktivně s tématickými mapami obsahujícími informace

- globalizace současného světa

o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém
měřítku
- rozlišuje a posuzuje předpoklady a lokalizační faktory sídel a hospodářských
aktivit na konkrétních regionálních případech
- porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných
a odlišných znaků
- lokalizuje aktuální příklady politických, národnostních a náboženských
konfliktů ve světě
- uvádí příklady nejvýznamnějších politických, vojenských a hospodářských
seskupení

- rozdíly ve vyspělosti zemí
Multikulturní
výchova
- integrace zemí
- etnický původ
- kulturní rozmanitost lidstva

- na vybraných příkladech zhodnotí mozaiku multikulturního světa
- popisuje rozmístění lidských ras, národů, jazyků, náboženství

- mezinárodní migrace

- na mapách jednotlivých světadílů lokalizuje aktuální geopolitické změny

- osídlení

a politické problémy v konkrétních světových regionech
- přiměřeně posoudí prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, růst,
strukturu, pohyby a dynamiku růstu a pohybů
- posoudí, jak souvisejí přírodní podmínky s funkcí lidského sídla, pojmenuje
obecné základní geografické znaky sídel
- porovnává a lokalizuje na mapách hlavní a vedlejší oblasti světového
hospodářství

- zemědělská výroba

- průmysl

- doprava
- přiměřeně zhodnotí strukturu, složky a funkce světového hospodářství,
lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje
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OBDOBÍ : 9. ročník

VZDĚLÁVACÍ OBOR : ČLOVĚK A PŘÍRODA - ZEMĚPIS
HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

OKRUHY

VÝSTUPY

UČIVO

TÉMATA

- porovná předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění

- služby

hospodářských aktivit
- zvažuje, které změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají,

- cestovní ruch

mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
KRAJINA A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

GEOGRAFICKÉ
INFORMACE, ZDROJE
DAT, KARTOGRAFIE,
TOPOGRAFIE

PRŮŘEZOVÁ

- vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny, diskutuje o
možných důsledcích a hledá řešení
- porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na
přírodu a na lidskou společnost
- dokládá na vybraných příkladech závažné důsledky rizika přírodních
a společenských vlivů na životní prostředí
- zhodnotí dodržování zásad ochrany přírody a životního prostředí
na lokální i globální úrovni
- využívá aktivně mapy, atlasy, cestovní průvodce, pracuje s
internetem a s dalšími materiály při vyhledávání informací
- organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktů, z grafů, diagramů a dalších informačních zdrojů
- vytváří a využívá osobní myšlenková schémata k orientaci v konkrétních
regionech, k prostorovému vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů
v nich, k vytváření postojů k okolnímu světu
- přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich
určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává hranice mezi podstatnými prostorovými složkami krajiny
- uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v
modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných
událostech
- systematicky si utřídí poznatky a vytvoří si celkový náhled na geografické učivo
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- globální změny klimatu

- člověk a přírodní katastrofy

- rozmanitost živé přírody

- význam a využití geografie

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

CHRAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
NÁZEV: Hudební výchova
HUDEBNÍ VÝCHOVA bude společně s předmětem VÝTVARNÁ VÝCHOVA plnit cíle vzdělávací oblasti Umění a kultura.
1. ČASOVÉ VYMEZENÍ
Předmět HUDEBNÍ VÝCHOVA je do učebního plánu zařazen s dotací 1 hodina týdně v každém postupném ročníku. Bude vyučován zpravidla
v odborných pracovnách pro HV na I. i II. stupni školy.
2. FORMY REALIZACE PŘEDMĚTU:

3. VZDĚLÁVACÍ OBSAH :
Rozčleněn do tří období
I.období
II.období
III. období

-

vyučovací hodina
koncert, beseda
zapojení do školních projektů

1.-3. ročník
4. a 5. ročník
6.-9. ročník

Ve všech ročnících jsou zařazeny čtyři hlavní okruhy:
1. Vokální činnosti
- práce s hlasem, kultivace pěveckého a mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných
pěveckých návyků
2. Instrumentální činnosti
- hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci a produkci
3. Hudebně pohybové činnosti - ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest
4. Poslechové činnosti
- seznamování s vybranými hudebními díly, aktivní vnímání znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech
jejích žánrových, stylových a funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ V PŘEDMĚTU HUDEBNÍ VÝCHOVA

Obsah učiva dává možnost k utváření a postupnému rozvíjení klíčových kompetencí, zejména:
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Kompetence k učení
-

-

používání hudebních pojmů, značek – uvádění do souvislostí, propojení s poznatky z dalších
vzdělávacích oblastí ( Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět) ,
pozorování, experimentování – srovnávání výsledků
vytváření podmínek pro získávání informací

Kompetence k řešení problémů
-

využívání získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení při tvořivých
hudebních hrách, praktické ověřování správnosti řešení

-

pěstování kultivovaného ústního projevu, dovednosti naslouchat projevům jiných lidí, porozumění
vyjadřování hudbou, pohybem, písemným hudebním záznamem

-

pochopení potřeby efektivní spolupráce – sólový a sborový pěvecký a instrumentální projev, využití
zkušeností a znalostí ostatní (žáci ZUŠ)
respektování názorů a dovedností jiných žáků

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence občanské
-

respektování tradic a kulturního i historického dědictví národů, pěstování pozitivního postoje
k uměleckým dílům, smyslu pro kulturu a tvořivost
formování mezilidských vztahů

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Nejdůležitější integrovaná průřezová témata:
Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : HUDEBNÍ VÝCHOVA

OBDOBÍ : 1. - 3. ROČNÍK

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK

1.Vokální činnosti

- při zpěvu vědomě využívá získané správné pěvecké návyky a
dovednosti (nasazení a tvorba tónu, dýchání, dynamicky odlišný zpěv
apod.)

- pěvecký postoj( zpěv vsedě i vestoje
-pěvecké dýchání ( nádech, zadržení dechu, výdech)
- artikulace ( jazykolamy, deklamace textu)

- hlasová cvičení ( navození a nácvik správného tónu,
rozšiřování hlasového rozsahu, solmizační slabiky

- na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase

- melodie vzestupná, sestupná, vedená krokem,
zhudebňování říkadel, hudební otázka a odpověď,
intonace při využití melodické či harmonické opory
hudebního nástroje, zpěv písní lidových i umělých,

- rozpoznává přednosti i nedostatky zpěvu svého i svých spolužáků
a na základě svých schopností se snaží své nedostatky vědomě
korigovat

- orientace v notovém (grafickém) záznamu melodie;
notová osnova, houslový klíč, rytmické hodnoty notcelá,půlová,čtvrťová,osminová; pomlka půlová,
čtvrťová, osminová ; takt 2/4,3/4,
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Multikulturní výchova- kulturní
diferenciace - člověk jako součást
etnika, poznávání vlastního kulturního
zakotvení

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : HUDEBNÍ VÝCHOVA
HLAVNÍ
OČEKÁVANÉ
OKRUHY
VÝSTUPY
ŽÁK
2. Instrumentální
činnosti

OBDOBÍ : 1. -3. ROČNÍK
UČIVO

- podle hudebních schopností využívá jednoduché hudební nástroje
(nástroje Orffova instrumentáře, popř. zobcové flétny)

- Hra na tělo, práce s vlastním rytmickým nástrojem,
nástroje Orffova instrumentáře

- v rámci individuálních dispozic vytváří jednoduché předehry,
mezihry a dohry

- pomocí hry na hudební nástroje upevňovaní poznatků
z hudební teorie

- na základě svých hudebních schopností a získaných dovedností
dokáže elementárně hudebně improvizovat (např. formou tvořivého
závětí)
3. Hudebně
pohybové činnosti

4. Poslechové
činnosti

- prostřednictvím získaných hudebně pohybových dovedností
reaguje pohybem na znějící hudbu (taktování, taneční kroky apod.)

- orientace v prostoru, pamatovat si sled pohybů
prováděných při tanci či pohybových hrách

- prostřednictvím získaných hudebně pohybových dovedností
vyjadřuje pohybem rytmus a rytmické změny (dvoudobý a třídobý
takt), tempo a tempové změny, dynamiku, směr melodie apod.

- základní kontrasty tempa (rychle a pomalu), pohybem
vyjadřovat základní členění hudby, reagovat mna
změny v proudu znějící hudby (tempové,dynamické,
rytmické,..)
- taktování(takt dvoudobý), těžká a lehká doba

- podle individuálních schopností a dovedností vytváří vlastní
pohybové kreace k písním

- pochod se zpěvem, jednoduché krokové variace,
jednoduché tance

- rozlišuje jednotlivé kvality tónů (délka, síla, barva, výška), rytmické, - rozlišování zvuků a tónů, základní hudební značky pro
tempové a dynamické změny, postihuje směr melodie
dynamiku: p ,mf, f, crescendo, decrescendo
- vlastnosti tónů: výška, síla, barva, délka
- postihuje základní hudebně výrazové prostředky (melodie, rytmus,
tempo, dynamika, v proudu hudby)
- rozlišuje hudbu vokální, instrumentální, vokálně instrumentální

- seznámení s hudebními nástroji - jejich poznávání
(klavír, housle, trubka, flétna,..)

- rozeznává hudbu podle její funkce (hudba určená k tanci,
k poslechu, k pochodování,ukolébavka apod.)

- "slovní charakteristika" znějící hudby - chápat hudbu
jako řeč svého druhu (jaká je, proč?)
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PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : HUDEBNÍ VÝCHOVA

OBDOBÍ : 4. -5. ROČNÍK

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK

1.Vokální činnosti

- při zpěvu vědomě využívá získané správné pěvecké návyky a
dovednosti (nasazení a tvorba tónu, dýchání, dynamicky odlišný zpěv
apod.)

- uplatňování správných pěveckých návyků, pravidla
hlasové hygieny

- na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase, popřípadě ve dvojhlase (terciový dvojhlas, dvojhlas
tvořený jednoduchou imitací, dvojhlas s prodlevou, ostinátem apod.) v
- zpěv lidových i umělých písní - hudba cizích národů;
durových i mollových tóninách
tónina dur, moll

- melodie vzestupná, sestupná, vedená krokem,
zhudebňování říkadel, hudební otázka a odpověď,
intonace při využití melodické či harmonické opory
hudebního nástroje, zpěv písní lidových i umělých,
- orientace v notovém (grafickém) záznamu melodie
- využívat podle osobních dispozic při zpěvu svůj
hlasový rozsah a rozšiřovat jej s přihlédnutím k
fyziologickým dispozicím a věk. zvláštnostem

150

Multikulturní výchova- kulturní
diferenciace - člověk jako součást
etnika, poznávání vlastního kulturního
zakotvení

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : HUDEBNÍ VÝCHOVA

OBDOBÍ : 4. -5. ROČNÍK

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK

- rozpoznává přednosti i nedostatky zpěvu svého i svých spolužáků
a na základě svých schopností se snaží své nedostatky vědomě
korigovat

- postihovat sluchovým aparátem správné znění
vlastního hlasu a odhalovat přednosti i nedostatky
vokálního projevu spolužáků
- na základě hudebních schopností intonovat různé
melodie při využití melodické či harmonické opory
hudebního nástroje tónina dur, moll)

2. Instrumentální
činnosti

PRŮŘEZOVÁ

- podle hudebních schopností využívá jednoduché hudební nástroje
(nástroje Orffova instrumentáře, popř. zobcové flétny, keyboardy apod.) - s využitím jednoduchých rytmických i melodických
při doprovodné hře (prodleva, přiznávka, ostinátní figura apod.)
nástrojů vytvářet doprovody k vybraným písním
- v rámci individuálních dispozic vytváří jednoduché předehry,
mezihry a dohry

- na základě individuálních hudebních schopností a dovedností
vyjadřuje prostřednictvím hudebního nástroje své hudební představy
(zejména při získávání a ověřování si receptivních zkušeností)
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : HUDEBNÍ VÝCHOVA

OBDOBÍ : 4. -5. ROČNÍK

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK
- na základě svých hudebních schopností a získaných dovedností
dokáže elementárně hudebně improvizovat (např. formou tvořivého
závětí)

- uplatňovat rytmické, melodické, tempové, dynamické
představy prostřednictvím hudebního nástroje
- pomocí hry na hudební nástroj si ověřovat a upevňovat
poznatky z hudební teorie ( houslový klíč, noty v rozsahu
c1 - g2, posuvky
- pomlky, rytmické hodnoty not

3. Hudebně
pohybové činnosti

- prostřednictvím získaných hudebně pohybových dovedností
reaguje pohybem na znějící hudbu (taktování, taneční kroky apod.)

- nácvik jednoduchých tanců českých i tanců cizích

- základní kontrasty tempa (rychle a pomalu), pohybem
- prostřednictvím získaných hudebně pohybových dovedností
vyjadřovat základní členění hudby, reagovat mna změny
vyjadřuje pohybem rytmus a rytmické změny (dvoudobý a třídobý takt), v proudu znějící hudby (tempové,dynamické,
tempo a tempové změny, dynamiku, směr melodie apod.
rytmické,..)
- podle individuálních schopností a dovedností vytváří vlastní
pohybové kreace k písním

4. Poslechové
činnosti

- rozlišuje jednotlivé kvality tónů (délka, síla, barva, výška), rytmické,
tempové a dynamické změny, postihuje směr melodie, ukončenost a
neukončenost, identifikuje tóny mimotonální, souzvuk, akord apod.

PRŮŘEZOVÁ

- orientace v notovém (grafickém) záznamu melodie souzvuk, akord
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : HUDEBNÍ VÝCHOVA

OBDOBÍ : 4. -5. ROČNÍK

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK

- sledování významu hudebně výrazových prostředků
- postihuje hudební formu jednoduché písně či skladby (písňová forma,
variace, rondo, variace)

- orientace v hudebním prostoru, struktura hudebního
díla (forma, harmonie, rytmus)

- rozeznává hudbu podle její funkce (hudba určená k tanci, k poslechu,
k pochodování apod.) i podle žánrů („klasická“, lidová, rocková pod.)

- rozlišuje hudbu vokální, instrumentální, vokálně instrumentální

Multikulturní výchova- kulturní
diferenciace

- rozlišení barvy tónů ( systém třídění hudebních
nástrojů, jejich poznávání),

- Česká státní hymna - vznik a význam
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Výchova demokratického občana občan, občanská společnost a stát

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : HUDEBNÍ VÝCHOVA

OBDOBÍ : 4. -5. ROČNÍK

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK

na dané úrovni hudebního rozvoje vyčleňuje a slovně charakterizuje
sémanticky významné prvky z hudebního proudu (konsonance - klid,
disonance - napětí apod.)

PRŮŘEZOVÁ

- postihovat významné sémantické prvky v hudbě,
souvislosti s jinými hudebními i nehudebními díly, s
dobou vzniku, životem autorů - život a dílo hudebníků:
J.S.Bach, W.A. Mozart, J.J. Ryba, B. Smetana,
A.Dvořák
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Hudební výchova

OBDOBÍ : 6. ročník

HLAVNÍ

UČIVO

OČEKÁVANÉ

OKRUHY

VÝSTUPY

Vokální činnosti

Žák-dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu
-podle svých individuálních hudebních dispozic zpívá
intonačně čistě a rytmicky přesně písně různých žánrů
-orientuje se v jednoduchém notovém zápisu
-umí vyhledat určené takty a rytmy
-umí použít k doprovodu jednoduché nástroje

-hlasová a rytmická cvičení
-zpěv lidových a umělých písní různých období
s důrazem na intonaci a rytmus
-rozvíjení hudebního sluchu a hudební
představivosti (reprodukce tónů, převádění tónů
z nezpěvné do zpěvné polohy)
-reflexe vokálního projevu
-hudební výrazové prostředky

Poslechové činnosti

Žák -rozlišuje hudební styly a žánry a chápe jejich funkci
-orientuje se v proudu znějící hudby, analyzuje hudební skladbu
-při poslechu využívá získaných znalostí a zkušeností
-spojuje poslech s pohybovou činností a výtvarným projevem

-píseň lidová a umělá
-hudba artificiální a nonartificiální, vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální
-melodram, muzikál, opereta
-hudební výrazové prostředky

TÉMATA

Instrumentální
Žák-na základě svých individuálních hudebních schopností
a hudebně pohybové a dovedností reprodukuje různé motivy

-prolínají do vokálních a poslechových činností
-reprodukce lidových a umělých písní

činnosti

-skladby s výrazně odlišným tempem a rytmem
-hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů
Orffova instrumentáře
-rytmické hádanky, ozvěny, rytmická hra na tělo
-taktování, taneční kroky, pochod, moderní tance
-pohybový doprovod a pohybové vyjádření hudby
-hra na dirigenta a orchestr

-volí a vytváří jednoduché doprovody
-rozpozná hudební nástroje a jejich výrazové možnosti
-umí taktovat
-zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané
hudbě
-dokáže pohybem vyjádřit obsah písně

PRŮŘEZOVÁ
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Hudební výchova

OBDOBÍ : 7. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

Vokální činnosti

Žák -dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu
-podle svých individuálních hudebních dispozic zpívá
intonačně čistě a rytmicky přesně písně různých žánrů
-orientuje se v jednoduchém notovém zápisu
-umí vyhledat určené takty a rytmy
-umí použít k doprovodu jednoduché nástroje

-hlasová a rytmická cvičení
-zpěv lidových a umělých písní různých období
s důrazem na intonaci a rytmus
-rozvíjení hudebního sluchu a hudební
představivosti (reprodukce tónů, převádění tónů
z nezpěvné do zpěvné polohy)
-reflexe vokálního projevu
-hudební výrazové prostředky

Poslechové činnosti

Žák-rozlišuje hudební styly a žánry a chápe jejich funkci
-orientuje se v proudu znějící hudby, analyzuje hudební skladbu
-při poslechu využívá získaných znalostí a zkušeností
-spojuje poslech s pohybovou činností a výtvarným projevem

-píseň lidová a umělá
-hudba artificiální a nonartificiální, vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální
-melodram, muzikál, opereta
-hudební výrazové prostředky

Instrumentální
Žák-na základě svých individuálních hudebních schopností
a hudebně pohybové a dovedností reprodukuje různé motivy
činnosti
-volí a vytváří jednoduché doprovody
-rozpozná hudební nástroje a jejich výrazové možnosti
-umí taktovat
-zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané
hudbě
-dokáže pohybem vyjádřit obsah písně

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

-prolínají do vokálních a poslechových činností
-reprodukce lidových a umělých písní
-skladby s výrazně odlišným tempem a rytmem
-hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů
Orffova instrumentáře
-rytmické hádanky, ozvěny, rytmická hra na tělo
-taktování, taneční kroky, pochod, moderní tance
-pohybový doprovod a pohybové vyjádření hudby
-hra na dirigenta a orchestr
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Hudební výchova

OBDOBÍ : 8. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

Vokální činnosti

Žák-dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu
-podle svých individuálních hudebních dispozic zpívá
intonačně čistě a rytmicky přesně písně různých žánrů
-orientuje se v jednoduchém notovém zápisu
-umí vyhledat určené takty a rytmy
-umí použít k doprovodu jednoduché nástroje

-hlasová a rytmická cvičení
-zpěv lidových a umělých písní různých období
s důrazem na intonaci a rytmus
-rozvíjení hudebního sluchu a hudební
představivosti (reprodukce tónů, převádění tónů
z nezpěvné do zpěvné polohy)
-reflexe vokálního projevu
-hudební výrazové prostředky

Poslechové činnosti

Žák-rozlišuje hudební styly a žánry a chápe jejich funkci
-orientuje se v proudu znějící hudby, analyzuje hudební skladbu
-při poslechu využívá získaných znalostí a zkušeností
-spojuje poslech s pohybovou činností a výtvarným projevem
-vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
-zařadí hudbu do stylového období a porovnává s dalšími

-vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
hudba
-nonartificiální hudba
-hudba období pravěku
-hudba ve starověku - Egypt, Řecko, Řím
-hudba období středověku - znaky, formy, představitelé
-renesance - znaky, formy, představitelé
-baroko - znaky, formy, představitelé, díla

Instrumentální
Žák-na základě svých individuálních hudebních schopností
a hudebně pohybové a dovedností reprodukuje různé motivy
činnosti
-volí a vytváří jednoduché doprovody
-rozpozná hudební nástroje a jejich výrazové možnosti
-umí taktovat
-zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané
hudbě
-dokáže pohybem vyjádřit obsah písně

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

-prolínají do vokálních a poslechových činností
-skladby s výrazně odlišným tempem a rytmem
-hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů
Orffova instrumentáře
-rytmické hádanky, ozvěny, rytmická hra na tělo
-taktování, taneční kroky, pochod, moderní tance
-pohybový doprovod a pohybové vyjádření hudby
-hra na dirigenta a orchestr
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou
VZDĚLÁVACÍ OBOR : Hudební výchova

OBDOBÍ : 9. ročník

HLAVNÍ

UČIVO

OČEKÁVANÉ

OKRUHY

VÝSTUPY

Vokální činnosti

Žák-dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu
-podle svých individuálních hudebních dispozic zpívá
intonačně čistě a rytmicky přesně písně různých žánrů
-orientuje se v jednoduchém notovém zápisu
-umí vyhledat určené takty a rytmy
-umí použít k doprovodu jednoduché nástroje

-zpěv lidových a umělých písní různých období
s důrazem na intonaci a rytmus
-rozvíjení hudebního sluchu a hudební
představivosti (reprodukce tónů, převádění tónů
z nezpěvné do zpěvné polohy)
-reflexe vokálního projevu
-hudební výrazové prostředky

Poslechové činnosti

Žák-rozlišuje hudební styly a žánry a chápe jejich funkci
-orientuje se v proudu znějící hudby, analyzuje hudební skladbu
-při poslechu využívá získaných znalostí a zkušeností
-spojuje poslech s pohybovou činností a výtvarným projevem
-vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
-zařadí hudbu do stylového období a porovnává s dalšími
skladbami

-vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
hudba
-nonartificiální hudba
-klasicismus - znaky, formy, představitelé, díla
-český klasicismus
-česká hudební emigrace
-romantismus - znaky, formy, představitelé, díla
-český romantismus
-novoromantismus
-hudební směry 20.století - impresionismus,
expresionismus, jazz, swing, počítačová hudba

Instrumentální
Žák-na základě svých individuálních hudebních schopností
a hudebně pohybové a dovedností reprodukuje různé motivy
činnosti
-volí a vytváří jednoduché doprovody
-rozpozná hudební nástroje a jejich výrazové možnosti
-umí taktovat
-zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané
hudbě
-dokáže pohybem vyjádřit obsah písně

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

-prolínají do vokálních a poslechových činností
-hra a tvorba doprovodů
-taktování
-pohybový doprovod a pohybové vyjádření hudby
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CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
NÁZEV : Informatika
1. ČASOVÉ VYMEZENÍ :
•
realizován v 4.- 9. ročníku po jedné hodině týdně (všichni žáci získají základy práce na počítači pro vstup na 2. stupeň
nebo pro výstup na víceleté gymnázium, v 9. ročníku pro výstup na střední školy)

2. VZDĚLÁVACÍ OBSAH :
HLAVNÍ OKRUHY :
Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni
k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami, v 8. a 9. ročníku a k tvorbě prezentací a web. stránek. Všechny
tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a
předávání souborů se učí používat elektronickou poštu.

3. ORGANIZACE :
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- samostatná práce (s využitím dostupné techniky a odborné literatury)
- samostatná práce na krátkodobých projektech
- týmová práce na dlouhodobých projektech
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
Kompetence k učení
- zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií
v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u
jednotlivých programů, literaturu apod.
- tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak
pomohou při praktické práci s technikou
Kompetence k řešení problémů
- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci
s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že
způsobů řešení je více
- vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do
konce
Kompetence komunikativní
- žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické
pošty
- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.)
Kompetence sociální a personální
- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si
práci, hlídat časový harmonogram apod.
- žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni
k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný
Kompetence občanské
- žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních
údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si
chrání své heslo ...)
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- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat
prostřednictvím Internetu i jinými cestami
Kompetence pracovní
- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : Informační a komunikační technologie

OBDOBÍ : 4.-5. ročník

HLAVNÍ

UČIVO

OČEKÁVANÉ

OKRUHY

VÝSTUPY

1.Základy práce s PC

Žák zná, z čeho se skládá počítač

Žák se orientuje na klávesnici.
Žák pracuje s jednoduchým
grafickým programem.
Žák chápe funkci přenosných
médií
Žák respektuje pravidla bezpečnosti práce s hardwarem i softwarem.
Žák chrání data před poškozením
ztrátou a zneužitím.
2. Vyhledávání informací
a komunikace

Žák při vyhledávání inf. na internetu používá jednoduché a vhodné
cesty.
Žák vyhledává inf. na portálech,
v knihovnách a databázích.
Žák komunikuje pomocí internetu.

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Základní pojmy - struktura, funkce a
popis PC
Části PC (procesor, HD, paměť…)
Hardware, software
Multimediální využití PC.
Didaktické programy.
Psaní a úprava textu v textovém
Kreslení v programu malování.
CD, DVD, disketa, flasch..
Jednoduchá údržba PC, postupy při běžných
problémech s hardwarem a softwarem.
Zásady bezpečnosti práce a preven. zdravotních rizik spojených s dlouhodobým
využíváním výpočetní techniky.
Základy práce s internetovým prohlížečem.
Vyhledávání jednoduchých a jednoznačných
informací.
Metody a nástroje vyhledávání informací.
Formulace požadavku při vyhledávání na
netu, vyhledávací atributy.
Zpracování, distribuce informací.
Základní způsoby komunikace (e-mail, chat).
Rizika při získávání informací prostřednictvím
internetu (vir, spam..)
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : Informační a komunikační technologie

OBDOBÍ : 6. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

1.Základy práce s PC

Žák dokáže zhodnotit vlastnosti
a možnosti PC vzhledem k
parametrům jeho součásti

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Části PC (HARDWARE)
Skříň (základní jednotka)-procesor, pevný
disk (HDD), operační paměť (RAM), základní
deska, zdroj, mechaniky ( disketová, CD, DVD)
Žák se orientuje v kapacitách
a vlastnostech částí PC
Periférie-klávesnice, myš, monitor, tiskárna,
scanner, reproduktory
Práce s klávesnicí a myší
části klávesnice
pojmy: klik, dvojklik, uchopení, tažení

2.Vyhledávání
informací
a komunikace

Žák vyhledává na internetu požadované informace a pracuje s nimi.
Žák komunikuje pomocí internetu.

Internetové vyhledávače.
Komunikační prostředí na
internetu

3.Zpracování
a využití
informací

Žák ovládá práci s jednoduchým
grafickým editorem - dobře, aktiv.

Grafické editory Paint brush a Zoner Callisto

Žák ovládá práci s textovým editorem

Textový editor Word.
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : Informační a komunikační technologie

OBDOBÍ : 7. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

1.Základy práce s PC

Žák uplatňuje základní estetická
a typografická pravidla pro práci
s textem a obrazem.
Žák zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v texto-

TÉMATA

Prezentační programy a prostředky:
notebook, digitální projektor.

vé a grafické formě.
2.Vyhledávání
informací
a komunikace

Žák ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů.

Žák komunikuje prostřednictvím
internetu a ethernetu.
3.Zpracování
a využití
informací

Žák ovládá práci s okny, spouštění programů, přepínání
mezi programy, práci se složkami a soubory, základní
nastavení, údržbu disku, práci v ovládacích panelech
Žák ovládá práci s textovým editorem-dobře a aktivně

PRŮŘEZOVÁ

Internetové vyhledávače, portály, databáze.
Komunikační programy a komunikace.
Základy práce v síti.
Operační systémy a jejich nadstavby
Windows 2000, XP

Textový editor Word.
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VZDĚLÁVACÍ OBOR :Informační a komunikační technologie

OBDOBÍ : 8. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

1.Základy práce s PC

Žák dokáže připojit další externí
části PC

Tiskárny - druhy, vlastnosti
Skener

Žák dokáže nainstalovat jednoduché programy

Software pro tiskárnu, výukový progr.

Žák ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů.

Internetové vyhledávače, portály, databáze.
Viry a antivirové programy
Komunikační programy a komunikace.

2.Vyhledávání
informací
a komunikace

TÉMATA

Žák komunikuje prostřednictvím
internetu a ethernetu.
3.Zpracování
a využití

PRŮŘEZOVÁ

Žák ovládá práci s
tabulkovým programem.

Tabulkový editor Excel.

informací
Žák vyhodnocuje jednoduché

Vytváření tabulek, porovnávání dat, tvorba grafu

vztahy mezi údaji.

jednoduché vzorce.

Žák zpracuje a prezentuje digitální

Zoner media explorer.

fotografie.
Žák dokáže prezentovat výsledky své činnosti.

Žák dokáže spojit v textovém editoru text, graf, obrázek
či zvukový soubor
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : Informační a komunikační technologie

OBDOBÍ : 9. ročník

HLAVNÍ

UČIVO

OČEKÁVANÉ

OKRUHY

VÝSTUPY

1.Základy práce s PC

Žák dokáže pracovat
se skenerem, tiskárnami

TÉMATA
Skener

Žák dokáže nainstalovat
všechny běžné programy
2.Vyhledávání

Žák pracuje s informacemi v souladu

informací

se zákony o duševním vlastnictví.

a komunikace

Žák komunikuje prostřednictvím

Elektronická pošta, elektronická konference

internetu a ethernetu.

Copyright

Chat

Žák běžně používá informace
z různých informačních zdrojů
a vyhodnocuje vztahy mezi údaji.

3.Zpracování

Žák dokáže vytvořit

a využití
informací

vlastní prezentaci
Žák dokáže založit webové

PRŮŘEZOVÁ

PowerPoint

HTML

stránky.
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CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
NÁZEV:

OBČANSKÁ VÝCHOVA

1. ČASOVÉ VYMEZENÍ:
Občanská výchova je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ
v 6. – 9. ročníku.
Ve všech ročnících se vyučuje v jednohodinové týdenní dotaci –
( celkem 4 hodiny )

2. VZDĚLÁVACÍ OBSAH:
HLAVNÍ OKRUHY:
6. ročník – Pravidla ve škole, Naše obec, náš region, Naše vlast, Lidé v koloběhu času, Kultura, Majetek a vlastnictví
7. ročník – Životní cyklus, Člověk a dospívání, Člověk a morálka, Svoboda, právo, spravedlnost, Globální problémy naší doby
8. ročník – Člověk jako osobnost, Člověk ve společnosti, Člověk a rodinný život, Člověk, stát a právo
9. ročník – Příprava k volbě povolání, Člověk a náboženství, Člověk, stát a hospodářství, Mezinárodní vztahy - mezinárodní
spolupráce

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:
Výchova demokratického občana – občanská společnost a škola, stát, formy participace občanů v politickém životě, principy
demokracie jako formy vlády
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané
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Multikulturní výchova – lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity
Environmentální výchova – lidské aktivity a problémy životního prostředí
3. ORGANIZACE :
Výuka Občanské výchovy probíhá v kmenových třídách, popř. v pracovně informatiky s připojením k internetu. Formy a metody
práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání ( práce ve skupinách, referáty, vyhledávání na internetu, apod. ). Během
hodiny žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky ( pracovní listy, encyklopedie, aj. ). K organizačním formám výuky
patří také exkurze.

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
1. kompetence k učení
-

vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání
vysvětlit smysl a cíl učení a posilovat pozitivní vztah k učení
podporovat samostatnost a tvořivost
učit vyhledávat, zpracovávat a používat informace v literatuře
podporovat používání cizího jazyka a výpočetní techniky
motivovat a připravovat pro celoživotní vzdělávání

2. kompetence k řešení problémů
- podněcovat žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování
- podporovat přijatelné způsoby řešení problémů
- učit předcházet různým problémovým situacím
3. kompetence komunikativní
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-

rozvíjet komunikační dovednosti žáků
klást důraz na úroveň komunikace
netolerovat agresivní, hrubé a vulgární projevy chování žáků
učit publikovat a prezentovat svoje názory a myšlenky
učit asertivnímu chování a nonverbální komunikaci

4. kompetence sociální a personální
-

rozvíjet schopnost spolupracovat, pracovat v týmu
učit respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých
netolerovat projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu
průběžně monitorovat sociální vztahy ve třídě

5. kompetence občanské
-

vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých
netolerovat sociálně patologické projevy chování
vést k sebeúctě a úctě k druhým lidem
dbát na dodržování pravidel chování ve škole

6. kompetence pracovní
-

vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci
naučit chránit své zdraví při práci
pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání
seznamovat s podmínkami a možnostmi pracovního uplatnění v rámci Evropské unie
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Člověk a společnost - Občanská výchova

VZDĚLÁVACÍ OBOR :
HLAVNÍ
OKRUHY

OBDOBÍ : 6. ročník
UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:
PRAVIDLA VE ŠKOLE

OBEC, REGION

NAŠE VLAST

- uvede, ve kterých právních normách a vnitřních normách školy
jsou upravena pravidla chování žáků a pracovníků školy a práva
a povinnosti žáků a jejich rodičů
- prokáže dovednost vyhledat ve výše uvedených normách
příslušná ustanovení řešící konkrétní problém
- na konkrétních příkladech vysvětlí význam stanovení pravidel
chování a význam jejich dodržování

- práva a povinnosti žáků a
rodičů
- vnitřní normy školy

- vysvětlí pojem - obec jako základní územní samosprávný celek
- vysvětlí funkce obcí, práva a povinnosti jejich obyvatel
- rozlišuje pojmy : bydliště, rodiště
- vytvoří přehled historických památek a událostí obce, uvede
slavné rodáky, přírodní krásy a útvary, známé výrobky apod.
- uvede jméno starosty a místostarosty městského úřadu,
sestaví seznam členů městské rady a zastupitelstva, zjistí úřední
dny městského úřadu
- uvede příklady památných míst a významných osobností regionu
a významné znaky různých regionů - nářečí, lidové písně a zvyky,
odlišný způsob života a obživy obyvatel
- chová se šetrně ke kulturním památkám a přírodním objektům

- obec jako základní
administrativní jednotka
- naše obec
- náš region
- památná místa a významné
osobnosti obce, regionu

- objasní pojmy: vlast, vlastenectví
- vysvětlí rozdíl mezi národem a státem
- uvede nejvýznamnější události a osobnosti českých dějin a
nejznámější národní zvyky, tradice a obyčeje
- určí zajímavá a památná místa našeho státu
- odliší projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
- vyjmenuje národní a státní symboly, objasní jejich podobu, vznik,
účel a způsoby jejich používání

- pojem vlast, vlastenectví
- národní a státní symboly
- národní bohatství - přírodní krásy, kulturní bohatství, významné
osobnosti a jejich dílo, zvyky a
tradice
- mateřský jazyk
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou
Člověk a společnost - Občanská výchova

VZDĚLÁVACÍ OBOR :
HLAVNÍ
OKRUHY

OBDOBÍ : 6. ročník
UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:
- uvede hlavní jazykové skupiny v Evropě, rozliší slovanské,
germánské a románské jazyky, uvede příklady
- rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk
LIDÉ V KOLOBĚHU
ČASU

KULTURA

MAJETEK
A VLASTNICTVÍ

- umí se orientovat v kalendáři, zná letopočty
- uvede příklady výročních zvyků a obyčejů na jaře, v létě, na
podzim a v zimě
- vysvětlí původ významných dnů a státních svátků a způsoby
jejich dodržování
- dokáže uvést příklady přísloví a pořekadel

- kalendář, letopočty
- obyčeje a zvyky
- státní svátky
- přísloví a pořekadla

- vysvětlí různé významy pojmu kultura
- porovnává různé podoby a projevy kultury
- projevuje smysl a cit pro kulturní rozdíly, respektuje odlišné
projevy kultury a kulturní zvláštnosti
- vysvětlí přínos kulturních institucí pro život lidí
- charakterizuje prostředky masové komunikace
- posoudí vliv masmédií na utváření masové kultury a veřejného
mínění

- rozmanitost kultury, podoby
a projevy
- hodnoty a tradice
- kulturní instituce
- masová kultura , masmédia

- rozlišuje různé druhy majetku a různé formy vlastnictví
- rozlišuje hmotné a duševní vlastnictví, uvede příklady jejich právní
ochrany
- popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se
svěřeným majetkem
- popíše , ze kterých zdrojů pochází příjmy státu a do kterých
důležitých oblastí stát směřuje své výdaje
- zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování k veřejnému majetku
a vysvětlí, jak lze proti němu aktivně vystupovat

- majetek, vlastnictví
- hospodaření s penězi,
rozpočet
- ochrana majetku
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou
Člověk a společnost - Občanská výchova

VZDĚLÁVACÍ OBOR :
HLAVNÍ
OKRUHY

OBDOBÍ : 7. ročník
UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:
ČLOVĚK A
DOSPÍVÁNÍ

- uvede etapy vývoje lidského jedince a jejich typické znaky
- uvede duševní a společenské rozdíly mezi dítětem a
dospělým člověkem
- objasní pojmy puberta a adolescence
- uvede příklady generačních konfliktů, jejich důsledky a možnosti
jejich řešení
- sestaví soupis častých problémů charakteristických pro období
dospívání a uvede možné způsoby, jak jim předcházet a jak je
vhodně řešit
- rozlišuje vhodné a nevhodné způsoby využívání volného času
- uvede příklady správné životosprávy a zdravého životního stylu

- životní cyklus
- dospívání
- volný čas a životní styl

ČLOVĚK A
MORÁLKA

- vysvětlí význam slova - morálka
- objasní názory na dobro a mravnost v dějinách a v různých
náboženstvích
- posoudí morálku v osobním a veřejném životě
- vysvětlí rozdíl mezi morálkou a právem

- morálka
- mravnost v dějinách a v
současném životě

SVOBODA, PRÁVO,
SPRAVEDLNOST

- respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí
- svoboda, právo, spravedlnost
- zamyslí se nad hodnotou lidského života
- lidská a občanská práva
- rozlišuje hranice svobody
- dokumenty upravující lidská
- objasní pojmy: lidská a občanská práva
a občanská práva
- uvede příklady základních práv a svobod v soukromém životě
jednotlivce, ve veřejném životě, hospodářská, sociální a kulturní
práva a práva národnostních menšin
- uvede příklady dokumentů upravujících lidská a občanská práva
- zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi,
vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak
pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
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Člověk a společnost - Občanská výchova

VZDĚLÁVACÍ OBOR :
HLAVNÍ
OKRUHY

OBDOBÍ : 7. ročník
UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:
- občanská
GLOBÁLNÍ
PROBLÉMY

APLIKOVANÁ ETICKÁ
VÝCHOVA
DŮSTOJNOST
A IDENTITA LIDSKÉ
OSOBY

- vyjmenuje nejzávažnější globální problémy současnosti, popíše
jejich hlavní příčiny a možné důsledky pro život lidstva
- uvede příklady správného a nesprávného využívání krajiny a jejího
přírodního bohatství
- objasní souvislosti globálních a lokálních problémů a uvede
možné způsoby řešení globálních problémů na lokální úrovni v obci, regionu

- aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy

- respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní
Jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí

- globální problémy světa
- odpovědnost člověka za
osud Země

Multikulturní
výchova
- lidské vztahy

- duchovní rozměr člověka
- tolerance k lidem s jiným světovým
názorem
- úcta k lidské osobě
práva, svoboda, rovnost člověka
občanská zralost
- jedinečnost a identita člověka
sebeovládání, sebekritičnost,
sebevědomí, úvahy nad mravními
zásadami, radost ze života
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společnost a
škola

I. Základní škola Zruč nad Sázavou
Člověk a společnost - Občanská výchova

VZDĚLÁVACÍ OBOR:
HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

OKRUHY

VÝSTUPY

OBDOBÍ: 8. ročník
UČIVO

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:
ČLOVĚK JAKO
OSOBNOST

- vlastními slovy vysvětlí pojem osobnost, rozpozná svůj typ temperamentu,
posoudí pozitivní a negativní stránky jednotlivých typů temperamentu
- uvede konkrétní příklady chování člověka v různých situacích a
jejich spojitost s projevy, které lze pozorovat
- vysvětlí význam potřeb, zájmů a hodnot pro motivaci jedince, posoudí
význam hodnot pro svůj život
- popíše základní lidské smysly, vysvětlí význam paměti pro život člověka
- vysvětlí pojmy - extrovert, introvert
- pochopí, co jsou to city - co označují a co nám umožňují rozlišit
- na konkrétních příkladech popíše prožívání citů, které se
projevuje mnoha tělesnými příznaky a změnou výrazu obličeje a
držením těla ( mimika, pantomimika )
- vysvětlí pojmy - pesimismus, optimismus
- uvede příklady možných následků silných afektů
- popíše situace, kdy může v davu vypuknout panika
- vysvětlí, kde se v člověku bere agrese a hněv
- uvědomí si situace a negativní citové prožitky, při kterých je
žádoucí vyhledat odbornou pomoc – týrání, problémy s drogami a
alkoholem, s jídlem, při úmyslném zraňování se a myšlenkách na
smrt a sebevraždu

- osobnost člověka
- projevy chování člověka
- temperament
- extrovert, introvert
- citový život
- pesimismus, optimismus
- afekt, panika, agrese, hněv
- city
- negativní citové prožitky a
jejich možná řešení

ČLOVĚK VE
SPOLEČNOSTI

- objasní význam tolerance pro lidské soužití, vlastními slovy charakterizuje
pojem stereotyp, vysvětlí nebezpečí předsudků v lidské společnosti,
dokáže je rozpoznat
- vysvětlí a uvede příklady formální a neformální autority
- uvede příklady solidarity a mezilidské spolupráce, objasní pojmy autorita,
altruismus a egoismus
- dokáže charakterizovat pojem konflikt, uvést a demonstrovat možnosti
řešení konfliktních situací

- stereotyp
- autorita
- altruismus, egoismus
- konflikt
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou
Člověk a společnost - Občanská výchova

VZDĚLÁVACÍ OBOR :
HLAVNÍ
OKRUHY

OBDOBÍ : 8. ročník
UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:
ČLOVĚK A
RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK, STÁT
A PRÁVO

- vyjmenuje členy a základní funkce rodiny
- vymezí role jednotlivých členů rodiny
- sestrojí jednoduchý rodokmen vlastní rodiny
- uvede podmínky, za kterých lze v ČR uzavřít manželství a
vyjmenuje důvody, které uzavření manželství brání
- vysvětlí pojmy - civilní sňatek, církevní sňatek, monogamie,

- funkce rodiny
- role členů rodiny
- manželství a rodičovství
- vztahy v rodině
- náhradní rodinná výchova
- péče státu o rodinu

polygamie, bigamie
- uvede výhody a nevýhody manželství
- uvede, jak jsou právně ošetřeny vztahy mezi manžely a mezi
rodiči a dětmi
- pokusí se vysvětlit příčiny závažných problémů manželského
soužití a navrhnout způsoby řešení
- vysvětlí rozdíl mezi heterosexualitou a homosexualitou, objasní pojem
registrované partnerství
- popíše metody antikoncepce
- dokáže se orientovat v bezpečných způsobech sexuálního chování
- vysvětlí pojem - náhradní rodinná výchova nezletilých dětí a
vyjmenuje formy, jakými je v ČR realizována
- popíše, jak si představuje svého budoucího životního partnera
- uvede, jaké důležité vlastnosti a dovednosti by sám měl mít pro
budoucí spokojený manželský život

- antikoncepce
- výběr budoucího životního
partnera

- popíše typy a formy států a uvede jejich příklady
- charakterizuje základní funkce státu
- dokáže charakterizovat základní typy států podle formy vlády, způsobu
vlády a správního uspořádání
- vyloží znaky demokratického způsobu rozhodování ve státě
- vysvětlí smysl voleb do zastupitelských orgánů

- typy a formy států
- složky státní moci, jejich
orgány a instituce
- volby
- právní řád
- protiprávní jednání
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Výchova
demokratického
občana

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

Člověk a společnost - Občanská výchova

VZDĚLÁVACÍ OBOR :
HLAVNÍ
OKRUHY

OBDOBÍ : 8. ročník
UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:
- objasní práva a povinnosti občana ČR
- přiměřeně uplatňuje svá práva, včetně práv spotřebitele
- rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu
- popíše způsoby nabytí a pozbytí státního občanství
- uvede nejdůležitější druhy povinného pojištění v ČR, vysvětlí smysl
státní sociální podpory
- dokáže objasnit základní funkce ústavy, vyjmenuje části Ústavy ČR a
popíše jejich obsah
- popíše význam právního řádu pro život společnosti, charakterizuje
jednotlivá právní odvětví
- vyjmenuje orgány právní ochrany občanů a popíše soustavu soudů v ČR
- dokáže rozpoznat základní rozdíl mezi přestupkem a trestným činem
- rozpozná protiprávní jednání
- diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání
- objasní pravidla nutná pro dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví
- dokáže popsat problematiku dětské kriminality a kriminalitu mladistvých
a uvede jejich příklady
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- ochrana duševního vlastnictví
- základní práva spotřebitele
- Ústava ČR
- Listina základních práv a
svobod
- obrana státu
- korupční jednání

- občanská
společnost a
škola

I. Základní škola Zruč nad Sázavou
Člověk a společnost - Občanská výchova

VZDĚLÁVACÍ OBOR :
HLAVNÍ
OKRUHY

OBDOBÍ : 9. ročník
UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK:
PŘÍPRAVA K
VOLBĚ POVOLÁNÍ

PRŮŘEZOVÁ

- napíše úvahu o tom, proč je správný výběr povolání tak důležitý

- volba povolání

- uvede povolání, které by: vykonával nejraději, rád vykonával,

- vzdělání, znalosti, schopnosti,

mohl vykonávat, nerad vykonával, určitě nemohl vykonávat, na které
by určitě nestačil a vysvětlí proč

dovednosti
- problémy nezaměstnanosti

- vyhodnotí jaké vzdělání, znalosti, schopnosti a dovednosti jsou

- zaměstnání, povolání, poslání

nezbytné pro výkon určitých typů povolání

- pomoc při výběru povolání

- vyloží souvislost mezi různými pracovními činnostmi a

- úřad práce

předpoklady nutnými pro jejich výkon

- IPS pro volbu povolání

- uvede hlavní problémy, které mohou nastat v případě

- pracovní smlouva

nezaměstnanosti a popíše, jak si může v této situaci poradit

- rekvalifikace

- vysvětlí rozdíl mezi zaměstnáním a povoláním
- orientuje se v typech středních škol
- uvede příklady pracovních činností, které označujeme jako poslání
- pochopí, proč je každá práce potřebná a nezastupitelná
- uvede konkrétní příklady pomoci při výběru povolání - rodiče,
učitelé, výchovný poradce, odborníci na úřadech práce a v
pedagogicko - psychologických poradnách
- objasní význam a činnost úřadu práce a IPS pro volbu povolání
- seznámí se s pravidly potřebnými k přijímacímu pohovoru
- dokáže napsat strukturovaný životopis
- ví, jak by měla vypadat pracovní smlouva
- vysvětlí pojem – workoholismus, rekvalifikace
- formuluje svůj názor na náboženství obecně

- světová náboženství

ČLOVĚK

- orientuje se v hlavních světových náboženstvích

- náboženská tolerance

A NÁBOŽENSTVÍ

- rozliší náboženství monoteistická a polyteistická

- nová náboženská hnutí

- objasní pojem náboženská tolerance

- extremismus, fanatismus

- seznámí se s hlavními myšlenkami jednotlivých náboženství, jejich
tradicemi, zvyky, svátky a symboly
- charakterizuje pojmy nová náboženská hnutí, extremismus, fanatismus
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou
Člověk a společnost - Občanská výchova

VZDĚLÁVACÍ OBOR :
HLAVNÍ
OKRUHY

OBDOBÍ : 9. ročník
UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:
ČLOVĚK, STÁT A
HOSPODÁŘSTVÍ

- vyjmenuje funkce peněz
- ví, v jaké formě se peníze vyskytují i jakým způsobem je možné platit
- objasní, co je rozpočet, sestaví osobní i rodinný rozpočet, uvede hlavní
příjmy a výdaje, rozliší jednorázové a pravidelné příjmy a výdaje
- objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu
- na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního
a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební
karty, vysvětlí jejich omezení
- vysvětlí, jakou roli na trhu výrobků hraje nabídka, poptávka, cena
i konkurence
- popíše vliv inflace na hodnotu peněz
- definuje pojem úvěr, dokáže spočítat úrok
- vysvětlí jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí
- seznámí se s vybranými peněžními produkty
- charakterizuje pojem národní hospodářství
- pojmenuje a objasní principy ekonomických systémů
- vyjmenuje ukazatele národního hospodářství, objasní pojmy hrubý domácí
produkt, nezaměstnanost, inflace, obchodní bilance
- ví, kdo provádí hospodářskou politiku státu a kdo sestavuje státní rozpočet
- rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát
směřuje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané
- vysvětlí pojem daň

178

- finanční gramotnost
- peníze a jejich funkce
- rozpočet
- hospodaření domácnosti
- platební karty
- princip tržního hospodářství
- úvěr, úrok
- banky a jejich služby
- národní hospodářství
- význam daní

- formy
participace
občanů v
politickém životě

- principy
demokracie jako
formy vlády

Výchova k
myšlení v
evropských a
globálních
souvislostech

I. Základní škola Zruč nad Sázavou
Člověk a společnost - Občanská výchova

VZDĚLÁVACÍ OBOR :
HLAVNÍ
OKRUHY

OBDOBÍ : 9. ročník
UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:
MEZINÁRODNÍ VZTAHY
- MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE

- uvede výhody ekonomické, politické a bezpečnostní spolupráce
- mezinárodní spolupráce mezi
mezi státy ( v historii i v současnosti )
státy
- vyjmenuje nejvýznamnější mezinárodní organizace, nadace a
- významné mezinárodní
společenství, uvede jejich zkratky a stručnou charakteristiku
organizace
- uvede rok začlenění ČR do NATO a do EU
- evropská integrace
- objasní podstatu, význam a výhody evropské integrace
- Evropská unie a ČR
- popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu
- NATO, OSN, Rada Evropy
a účasti v zahraničních misích
- zajišťování obrany státu
- vyjmenuje jednotící prvky evropské civilizace
- globalizace
- uvede některé výhody a nevýhody členství ČR v EU
- mezinárodní terorismus
- popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů
- uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU a možné způsoby
jejich uplatňování
- vyhledá požadované informace k EU
- objasní pojem globalizace, uvede projevy, klady a zápory
globalizace
- vyhledá příklady mezinárodního terorismu, zhodnotí různé
způsoby jeho potírání ( výhody a nevýhody )
- zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil
ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru
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- Evropa a svět
nás zajímá
- objevujeme
Evropu a svět
- jsme Evropané

Multikulturní
výchova
- princip
sociálního smíru
a solidarity

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
NÁZEV : Výtvarná výchova
1. ČASOVÉ VYMEZENÍ :
V 1. – 3. ročníku se vyučuje 1 hodina týdně, ve 4. – 5. ročníku probíhá výuka jednou týdně v dvouhodinovém bloku.
V 6. a 7. ročníku probíhá výuka jednou týdně v dvouhodinovém bloku.
V 8. a 9. ročníku po jedné vyučovací hodině týdně.
2. VZDĚLÁVACÍ OBSAH :
Výtvarná výchova umožňuje žákovi jiné než racionální poznání světa, odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a
kulturu. Umožňuje socializaci jedince a komunikaci prostřednictvím specifického jazyka, přistupuje ke každému jedinci jako
k individualitě, umožňuje mu zaujímat osobní účast v procesu tvorby a osobní postoje v oblasti vnímání (a interpretace v oblasti
výtvarné výchovy).
HLAVNÍ OKRUHY :
1. prvky vizuálně obrazného vyjádření a jejich vztahy
2. smyslové vnímání
3. proměny v prostoru a čase

3. ORGANIZACE :
Výuka na I. stupni probíhá v kmenových třídách.
Výuka na II. stupni probíhá ve specializované učebně výtvarné výchovy a žáci mají možnost vyžít také pracovnu.
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
Kompetence k učení:
• respektování věkových zvláštností a individuálních potřeb dětí
• podpora samostatnosti a tvořivosti
• vyhledávání, zpracovávání a používání potřebných informací v literatuře i na internetu
• rozvoj sebehodnocení
Kompetence k řešení problémů:
• podpora týmové spolupráce při řešení úloh
• praktické ověřování správnosti řešení problémů
• seznámení žáků s možnostmi poradenství v oblasti volby dalšího studia, profesní orientace

Kompetence komunikativní:
• důraz na kultivovanost komunikace
• vyslechnutí názorů druhých, vhodná rekce na odlišný názor
• seznámení s významy výtvarných pojmů
Kompetence sociální a personální:
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•
•
•
•

podpora skupinového vyučování
vytváření pravidel pro práci v týmu, přejímání různých rolí v pracovních skupinách
podpora vzájemné pomoci žáků ve skupině
podpora asertivního chování, sebedůvěry a sebeúcty žáků

Kompetence občanské:
• důslednost při dodržování pravidel stanovených ve vnitřních normách školy
• zapojování do kulturního dění a sportovních aktivit, seznámení s kulturním a historickým dědictvím
Kompetence pracovní:
• důsledné vedení k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví , plnění povinností a závazků
• vytváření tvořivého a podnětného pracovního prostředí
• využívání vhodných materiálů, nástrojů a technologií odpovídajících bezpečnosti práce dětí
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

OBDOBÍ :
1. období
UČIVO

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie,
tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě
odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ

prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary,
objemy, světlostní a barevné kvality, textury – jejich
jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich
kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru.
Uspořádání objektů do celků - uspořádání na základě
jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve
statickém a dynamickém vyjádření

v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v
plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty
a další prvky a jejich kombinace
vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich
vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení,
výběr a uplatnění – hračky, objekty, ilustrace textů,
volná malba, , plastika,

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření;
odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností

osobní postoj v komunikaci – jeho utváření ; odlišné
interpretace vizuálně obrazných vyjádření (samostatně
vytvořených a přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě
pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací

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

komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření –
v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v
rámci skupin, v nichž se žák pohybuje ; vysvětlování
výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

OBDOBÍ :
2.období
UČIVO

při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní
poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě
jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve
statickém a dynamickém vyjádření

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 nezávislý model

reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly -– vizuálně obrazná vyjádření podnětů
hmatových, sluchových, pohybových, čichových,
chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky
vnímatelnými ostatními smysly

nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na
smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření –
základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny,
je v plošné, objemové i prostorové tvorbě
televize, elektronická média, reklama

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

přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na
smyslovém vnímání)

osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a
interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky
(včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)

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

komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření –
porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v
rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo
k nim jako ke zdroji inspirace
školu); vysvětlování výsledků tvorby podle svých
schopností a zaměření
nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných vyjádření
i děl výtvarného umění
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VZDĚLÁVACÍ
OBOR :

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

OKRUHY

VÝSTUPY

ROZVÍJENÍ
SMYSLOVÉ
CITLIVOSTI

ŽÁK
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření
vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

OBDOBÍ : 2.stupeň
UČIVO

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary,
objemy, světlostní a barevné kvality, textury; vztahy a
uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém
průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické
proměny, struktura), ve statickém i dynamickém
vizuálně obrazném vyjádření

užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností,
uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a
zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů
časovém průběhu – vyjádření vztahů, pohybu a proměn
z představ a fantazie
uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, barevné,
plastické a prostorové prostředky a prostředky
vyjadřující časový průběh) ve statickém i dynamické
vyjádření
reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními
smysly – vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních
podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních uměleckých
druhů (hudebních, dramatických)
užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích;
k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video,
animace

smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření –
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny,
televize, elektronická média, reklama; výběr, kombinace
a variace ve vlastní tvorbě
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UPLATŇOVÁNÍ
SUBJEKTIVITY

OVĚŘOVÁNÍ
KOMUNIKAČNÍCH
ÚČINKŮ

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření;
porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně
užívaných vizuálně obrazných vyjádření

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, uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných
vyjádření a vyjádření proměn; výběr, uplatnění a
interpretace

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového
účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu

typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty,
ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika,
animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz,
reklama, vizualizované dramatické akce, komunikační
grafika; rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí
záměry

porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní,
společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická,
založená na smyslovém vnímání, racionálně
konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění
při vlastních tvůrčích činnostech

ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích;
nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci

osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a
zdůvodňování; důvody vzniku odlišných interpretací
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a
přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich
zdůvodňování

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti
i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i
z osobních zkušeností a prožitků

komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření –
utváření a uplatnění komunikačního obsahu;
vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby
s respektováním záměru autora; prezentace ve veřejném
prostoru, mediální prezentace
proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních
děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a kulturní
souvislosti
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CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
NÁZEV : Pracovní činnosti, etická výchova
1. ČASOVÉ VYMEZENÍ : Předmět pracovní činnosti se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně, v 6., 8. a 9.
ročníku se vyučuje v dvouhodinových blocích jednou za 14 dní.
2. VZDĚLÁVACÍ OBSAH : Žáci zde pracují s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky.
Plánují, organizují a hodnotí pracovní činnost individuálně i v pracovním týmu. Očekávané výstupy hlavního okruhu chovatelství
nebyly vzhledem k podmínkám zařazeny. Klíčové kompetence okruhu chovatelství budou naplněny v přírodopisu.
HLAVNÍ OKRUHY :
I. stupeň - 1. práce s drobným materiálem / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil/
2. konstrukční činnosti
3. pěstitelské práce
4. příprava pokrmů
II. stupeň - 1. práce s technickými materiály
2. pěstitelské práce
3. příprava pokrmů
4. iniciativa a komplexní prosociálnost
5. aplikovaná etická výchova
3. ORGANIZACE :
Vzhledem k materiálně technickým podmínkám školy probíhá výuka na I. stupni v kmenových třídách s možností využití
prostor určených pro výuku na druhém stupni. Na II. stupni žáci mají možnost využívat cvičnou kuchyň, dílnu, ovocný sad,
okrasnou zahradu, užitkovou zahradu.
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
Kompetence k učení
•

Praktické osvojování práce podle návodu,

•

vedení žáků k plánování činností při práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů,

•

předkládání dostatečného množství příkladů pro pochopení technické dokumentace jednoduchých zařízení,

•

poznávání výhod pořizování náčrtu při nejrůznějších činnostech,

•

poznávání vlastností materiálů a surovin a jejich použitelnost.

Kompetence k řešení problémů
•

Uvědomování si potřeby praktického ověřování řešení problémů ,

•

aplikace řešení při obdobných zadání a hledání nových způsobů využití dovedností při práci s technickými materiály a přípravě pokrmů,

•

předkládání dostatečného množství příkladů nutnosti být schopen prakticky používat osvojené poznatky pro uplatnění na trhu práce,

•

otevření prostoru pro zodpovědné rozhodování o vlastní profesní orientaci,

•

seznamování žáků s možnostmi poradenství v oblasti volby dalšího studia, profesní orientace.

Kompetence komunikativní
•

Vedení k účinné komunikaci při práci s technickými materiály,

•

seznamování s přesným významem pojmů se vztahem k práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů,

•

výklad pojmů souvisejících s volbou povolání,

•

předkládání dostatku podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci žáků .

Kompetence sociální a personální
•

Spolupráce ve dvojici a v malé skupině,
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•

přiřazování různých rolí v pracovní skupině a jejich prožívání,

•

zážitek uvědomování si potřeby ohleduplnosti na pracovišti.

Kompetence občanské
•

Otevírání prostoru pro pochopení různých činností člověka na životní prostředí a spoluzodpovědnosti za jeho ochranu,

•

umožnění tvořivého přístupu žáků k plnění zadaných témat.

Kompetence pracovní
•

Vedení k uvědomělému, správnému a bezpečnému používání všech používaných nástrojů a materiálů,

•

vedení ke snaze o provedení práce v co nejlepší kvalitě ,

•

předkládání srovnání hospodárnosti různých postupů, které vedou k témuž cíli,

•

vyhledávání možných rizik při různých činnostech a hledání cest k jejich minimalizaci,

•

seznamování s konkrétními podnikatelskými aktivitami od záměrů až po jejich realizaci,

•

vytváření prostoru pro přijímání promyšlených rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesní orientaci.
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : Člověk a svět práce

1. OBDOBÍ

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK:
PRÁCE S
DROBNÝM
MATERIÁLEM

- vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů
-pracuje podle slovního návodu a předlohy

vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota,
papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití

KONSTRUKČNÍ
ČINNOSTI

-zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi

stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční),
sestavování modelů

PĚSTITELSKÉ
PRÁCE

-provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky
pozorování

PŘÍPRAVA
POKRMŮ

PRŮŘEZOVÁ

-pečuje o nenáročné rostliny

základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její
zpracování, výživa rostlin, osivo
pokojové i užitkové

-připraví tabuli pro jednoduché stolování

základní vybavení kuchyně

-chová se vhodně při stolování

jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : Člověk a svět práce

2. OBDOBÍ

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK:
PRÁCE S DROBNÝM
MATERIÁLEM

-vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své
představivosti různé výrobky z daného materiálu
-využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky
lidových tradic

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
lidové zvyky, tradice, řemesla

-volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem
k použitému materiálu
-udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu
KONSTRUKČNÍ
ČINNOSTI

-provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu

sestavování modelů
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

-dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc
při úrazu

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

-provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské
pokusy a pozorování
-ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny

pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě
(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)
pěstování pokojových rostlin

-volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a
náčiní

PŘÍPRAVA POKRMŮ

PRŮŘEZOVÁ

-dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc
při úrazu

rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie

-orientuje se v základním vybavení kuchyně
-připraví samostatně jednoduchý pokrm
-dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování

vybavení kuchyně
výběr, nákup a skladování potravin
úprava stolu, pravidla správného stolování

-udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy
hygieny a bezpečnosti práce

technika v kuchyni – historie a význam

-poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : Člověk a svět práce

6.-9.ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY
ŽÁK:

PRÁCE
S TECHNICKÝMI
MATERIÁLY

TÉMATA

-provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje
technologickou kázeň

- vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty,
kompozity)

-řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a nářadí
-organizuje a plánuje svoji pracovní činnost

- pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční
opracování
- jednoduché pracovní operace a postupy

-užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt

- organizace práce, důležité technologické postupy

-dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady
bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první
pomoc při úrazu

- technické náčrty a výkresy, technické informace, návody
- úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky,
technika a životní prostředí, technika a volný čas, tradice a
řemesla

PĚSTITELSKÉ
PRÁCE

-volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

- základní podmínky pro pěstování – půda a její
zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy
- ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin, způsob
pěstování, uskladnění a zpracování

PŘÍPRAVA
POKRMŮ

PRŮŘEZOVÁ

-dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti

- léčivé rostliny, koření – pěstování vybrané rostliny;
rostliny a zdraví člověka; léčivé účinky rostlin, rostliny
jedovaté; rostliny jako drogy a jejich zneužívání; alergie

-používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní

- kuchyně – základní vybavení, udržování pořádku a
čistoty, bezpečnost a hygiena provozu

-připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy

- potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny potravin,
sestavování jídelníčku

-dodržuje základní principy stolování, společenského chování a
obsluhy u stolu ve společnosti

- příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, základní
způsoby tepelné úpravy, základní postupy při přípravě
pokrmů a nápojů

-dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc
při úrazech v kuchyni

- úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání, obsluha
a chování u stolu, slavnostní stolování v rodině, zdobné
prvky a květiny na stole
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : Člověk a svět práce , etická výchova

6.-9.ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

TÉMATA

ŽÁK:

INICIATIVA A
KOMPLEXNÍ
PROSOCIÁLNOST

APLIKOVANÁ
ETICKÁ VÝCHOVA

- je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace
a svých možností přispívá k jejich řešení
- analyzuje etické aspekty různých životních situací

PRŮŘEZOVÁ

- iniciativa a tvořivost
- prosociální chování ve škole a v rodině
- iniciativa ve ztížených podmínkách
- pozitivní formulace problému, pomoc anonymnímu
člověku, veřejná osobní angažovanost
- uplatnění komplexní prosociálnosti
- využití prosociálnosti v multikulturní společnosti

- analyzuje etické aspekty různých životních situací
- rodina, ekonomické hodnoty
- hodnota rodiny, úcta ke stáří, rozumné nakládání
s penězi
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CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
NÁZEV : Tělesná výchova a zdraví
1. ČASOVÉ VYMEZENÍ :
Je realizována v 1. – 9. ročníku
- 1. – 5. ročník
- v 6. a 7. ročníku
- v 8. ročníku
- v 9. ročníku

2 hodiny týdně
3 hodiny týdně
3 hodiny týdně
3 hodiny týdně

2. CÍLE A VZDĚLÁVACÍ OBSAH :
Předmět tělesná výchova a zdraví představuje nejdůležitější formu pohybového učení žáků. Je hlavním zdrojem poznatků, organizačních návyků,
pohybových činností a dalších námětů pro zdravotně zaměřené, rekreační a sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo školu. Žáci se učí používat
pohybové činnosti v různém prostředí a s různými účinky, zvykají si na různé sociální role, které vyžadují spolupráci a odpovědnost za zdraví své i
spolužáků. Významné je propojování pohybových činností s dalšími oblastmi vzdělávání. Žáci poznávají sami sebe, aby pochopili hodnoty zdraví,
způsob jeho ochrany, seznamují se s různými riziky, která ohrožují zdraví; osvojují si dovednosti a způsoby chování, které vedou k aktivnímu rozvoji a
ochraně zdraví. Osvojují si zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při
ohrožení každodenních i rizikových situací i při mimořádných událostech. Žáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o vztazích mezi lidmi. V hodnocení
žáků je kladen důraz na motivační hodnocení žáka, které vychází ze somatotypu žáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů každého
jednotlivce a jejich zlepšování.

HLAVNÍ OKRUHY :
-

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
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-

Hodnota a podpora zdraví
Osobnostní a sociální rozvoj
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Činnosti podporující pohybové učení
Etická výchova

3. ORGANIZACE :
Ve 2. ročníku probíhá plavecký výcvik v plaveckém bazénu v Kutné Hoře ve dvouhodinových blocích.V 7. ročníku je zařazen týdenní lyžařský a
snowboardový výchovně vzdělávací zájezd a v 8. ročníku sportovně turistický kurz. Výuka probíhá v každém ročníku dle tématického celku
v prostorách určených k rozvoji tělovýchovných činností a zdraví (sportovní hala, školní sportovní areál, přírodní prostředí, zimní krajina a zařízení pro
zimní sporty). V průběhu výuky učitel a žáci využívají vhodné prostorové, materiální, klimatické podmínky a různé formy práce.

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
Kompetence k učení
•

poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot

•

pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní a sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených
pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů

•

poznávání člověka jako jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni
mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí

•

prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou

•

získání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje

Kompetence k řešení problémů
•

využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevnění 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

•

přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání tréninkové cesty k jeho odstranění,

•

hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech.
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Kompetence komunikativní
•

vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva

•

otevírání prostoru diskusi o taktice družstva, spolupráce v družstvu

•

využívání tělocvičného názvosloví, smluvených povelů, signálů

•

pořizování záznamů a obrazových materiálů ze sportovních činností a jejich prezentace.

Kompetence sociální a personální
•

propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravími mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji,
s volním úsilím atd.

•

chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů,
společenských činností

•

vytváření pozitivní představy o sobě samém, ovládání jednání a chování

•

dodržování pravidel fair play

•

prezentace a podpora myšlenek olympijského hnutí

•

rozvoj spolupráce uvnitř kolektivu sportovního družstva

•

rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva.

Kompetence občanské
•

aktivní zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci

•

objasnění a podání příkladů potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách

•

první pomoc při úrazech lehčího charakteru

•

ochrana zdraví a životů při každodenních rizikových situací i mimořádných událostech a k využívání osvojených postupů spojených
s řešením jednotlivých mimořádných událostí

•

odmítání útlaku a hrubého zacházení.
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Kompetence pracovní
•

příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu, v celém životě,

•

vyhledávání možných rizik při pohybových činnostech a hledání cest jejich minimalizace,

•

zpracovávání a prezentace naměřených výkonů.
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VZDĚLÁVACÍ OBOR: Tělesná výchova
HLAVNÍ
OČEKÁVANÉ
OKRUHY
VÝSTUPY

OBDOBÍ: 1.- 3. ročník
UČIVO

Činnosti
ovlivňující
zdraví

pohybový režim žáků,délka a intenzita pohybu
správné držení těla,správné zvedání zátěže,
relaxační cvičení,průpravná,kompenzační a jiná
zdravotně zaměřená cvičení a jejich využití
příprava organismu před pohybovou činností,
uklidnění po zátěži
koordinace pohybu
správné dýchání

Činnosti
ovlivňující
úroveň pohyb.
dovedností

Žák:
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené příležitosti
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve známých prostorech školy
používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
učí se respektovat zdravotní handicap
zná význam sportování pro zdraví
zvládá pohybové dovednosti a aplikuje je v činnostech
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře či soutěži
tvořivě aplikuje pohybové dovednosti ve hře,soutěži,
rekreačních činnostech
projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,
samostatnost,odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti

pohybové hry s různým zaměřením,netradiční
pohybové hry a aktivity,pohybová tvořivost
základy gymnastiky
průpravná cvičení,kondiční cvičení s hudbou,
akrobacie /kotouly,koordinace těla/,cvičení na
nářadí a s náčiním odpovídající velikosti
a hmotnosti žáků, přeskoky
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Tělesná výchova
HLAVNÍ
OČEKÁVANÉ
OKRUHY
VÝSTUPY

OBDOBÍ: 1.- 3. ročník
UČIVO
základy atletiky
rychlý běh,vytrvalostní běh,skok do dálky, hod
kriketovým míčkem,rozvoj různých forem
rychlosti, vytrvalosti, síly, obratnosti,pohyblivosti
a koordinace pohybu
základy sportovních her
manipulace s míčem, spolupráce při hře,
průpravné hry, herní činnosti jednotlivce, zásady
jednání a chování, fair play
turistika a pobyt v přírodě
bezpečnost při přesunu, správné chování,chůze
v terénu
plavání
základní plavecká výuka, hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké

Činnosti
podporující
pohybové učení

osvojí si základní tělocvičné názvosloví osvojovaných
činností
osvojí si zásady jednání a chování, komunikaci v TV
užívá osvojované názvosloví
dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí
k úspěchu družstva, rozlišuje a uplatňuje práva
a povinnosti vyplývající z role hráče

dovednosti, prvky sebezáchrany
zásady jednání a chování v různém prostředí
a činnostech
tělocvičné názvosloví,smluvené povely, signály
měření výkonů a posuzování pohybových
dovedností
pravidla osvojovaných pohybových činností
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Tělesná výchova
HLAVNÍ
OČEKÁVANÉ
OKRUHY
VÝSTUPY
Činnosti
ovlivňující
zdraví

Žák:
chová se bezpečně v prostředí sportovišť, přírody
a silničního provozu
sám aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu,uplatňuje kondičně zaměřené činnosti,zařazuje
do pohybového režimu korektivní cvičení,především v
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka
zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže
na úrovni třídy

Činnosti
ovlivňující
úroveň pohyb.
dovedností

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži
posoudí provedení osvojované pohybové činnosti,označí
zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

OBDOBÍ: 4. - 5. ročník
UČIVO
hygiena a bezpečnost při poh. činnostech
zdravotně zaměřené činnosti:správné držení těla
při různých činnostech i provádění cviků,
přiměřená samostatnost a vůle pro zlepšení
úrovně své zdatnosti,správné dýchání, správné
zvedání zátěže,průpravná a relaxační cvičení
význam pohybu pro zdraví:pohybový režim žáků,
délka a intenzita pohybu
první pomoc a přesun raněného
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti,síly,
pohyblivosti, koordinace pohybu
bezpečnost při poh. činnostech:organizace a
a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v
šatnách,bezpečná příprava a ukládání náčiní
pohybové hry s využitím netradičního náčiní
při cvičení
základy gymnastiky
průpravná cvičení,akrobacie, cvičení s náčiním
a na nářadí
průpravné úpoly-přetahy a přetlaky
základy atletiky
rychlý běh,vytrvalostní běh,skok do dálky,hod
míčkem,rozvoj různých forem rychlosti,síly,
vytrvalosti,pohyblivosti a koordinace pohybu
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VZDĚLÁVACÍ OBOR: Tělesná výchova
HLAVNÍ
OČEKÁVANÉ
OKRUHY
VÝSTUPY

OBDOBÍ: 4. - 5. ročník
UČIVO
základy sportovních her
manipulace s míčem,herní činnosti jednotlivce,
spolupráce ve hře,utkání podle zjednodušených
pravidel sportovních her
další pohybové činnosti
podle podmínek školy a zájmu dětí

Činnosti
podporující poh.
učení
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role
hráče
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské
myšlenky
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje,
závody, turistické akce na úrovni školy

zásady jednání a chování v různém prostředí
a činnostech
organizace prostoru a pohybové činnosti
komunikace v TV- signály, gesta,rozhodování
pravidla osvojovaných pohybových činností
v nestandartních podmínkách, sportovní výstroj
a výzbroj
měření výkonů a posuzování pohybových
dovedností
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : TĚLESNÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

OBDOBÍ : 6. - 7. ROČNÍK

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

Osobnostní a
sociální rozvoj

žák:

Sebepoznání a sebepojetí - vztah k sobě samému, k
druhým, empatie

projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a
pravidlům zdravého životního stylu;

Seberegulace a sebeorganizace - sebekontrola, zvládání
problémových situací, hledání pomoci při problémech

Změny v životě
člověka a jejich
reflexe
Vztahy mezi lidmi a
formy soužití

TÉMATA

respektuje změny v období dospívání a vhodně na ně reaguje,
kultivovaně se chová k opačnému pohlaví
Dětství, puberta, dospívání
respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky,
přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě
vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy) a uvede příklady
pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu
(vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví

Vztahy ve dvojici - kamarádství, přátelství

Vztahy a pravidla soužití v komunitě - rodina, škola,
vrstevnická skupina
Komunikace v TV - názvosloví, povely, spolupráce,
zásady chování a jednání, týmová hra

Zdravý způsob
života a péče o
zdraví

vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a
sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou zdraví

Výživa a zdraví - zásady zdravého stravování
Tělesná a duševní hygiena - zásady osobní hygieny,
význam pohybu pro zdraví, otužování
Režim dne
Ochrana před přenosnými, nepřenosnými chorobami,
úrazy a prevence

usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví
Hodnota a podpora
zdraví
Rizika ohrožující
zdraví a jejich
prevence

PRŮŘEZOVÁ

Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci - složky
zdraví a jejich interakce, základní lidské potřeby a jejich
hierarchie

uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání
v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami;
svěří se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou
Bezpečné chování - komunikace s vrstevníky a
pomoc
neznámými lidmi
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : TĚLESNÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

OBDOBÍ : 6. - 7. ROČNÍK

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY
Žák - odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní
etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o
znečištění ovzduší
vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní
vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti
komunikační obrany proti manipulaci a agresi
projevuje odpovědné chování v rizikových situací silniční a železniční
dopravy, aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního
bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc
uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových
situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí

Všeobecně
rozvíjející
pohybové činnosti

Turistika

Gymnastika

TÉMATA
Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví - ve
škole, v dopravě, při různých činnostech
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech v
různých prostředí, bezpečné užívání sportovních potřeb,
nářadí, první pomoc
Autodestruktivní závislosti - návykové látky (tabák,
alkohol, jiné drogy), reklamní vlivy
Ochrana života za mimořádných situací, živelné
pohromy
Projevy násilí - šikana, sexuální zneužívání dětí

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Správné držení těla, dechová cvičení

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

Posilování svalového aparátu, zvyšování kloubní
pohyblivosti a zdravotně orientovaná zdatnost

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s
hlavní činností – zatěžovanými svaly
ochraňuje přírodu při sportu

Pohybové hry - s různým zaměřením, závody družstev,
závody jednotlivců
Práce s mapou
Pohyb v terénu, orientace v terénu, role chodce, cyklisty
Ochrana přírody
Lyžování - LSVVZ - běžecké, sjezdové lyžování, jízda
na vleku, bezpečnost pohybu v zimní krajině

Zimní sporty

PRŮŘEZOVÁ

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody,

Bruslení

silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost
užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence

Organizace prostoru a pohybových činností - sportovní
výstroj, výzbroj
Šplh na laně a tyči

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny
nedostatků

Akrobacie - kotouly, stoj na rukou, přemet stranou
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : TĚLESNÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

OBDOBÍ : 6. - 7. ROČNÍK

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY
žák:

TÉMATA
Přeskoky přes kozu - roznožka, skrčka
Hrazda - náskok do vzporu, sešin, přešvih únožmo
Kladina - chůze, rovnovážné postoje, poskoky, obraty
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a
rytmickým doprovodem - základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním, tance

Atletika

Sportovní hry

naplňovat ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví Historie olympijských her
Atletická abeceda
Rychlý běh, start
Vytrvalostní běh na dráze, v terénu
Skok do dálky, do výšky - flop
Hod míčkem
Pravidla osvojovaných pohybových činností
dohodnout se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržovat ji
rozlišovat a uplatňovat práva a povinnosti vyplývající z role hráče

Přehazovaná
Košíková

zvládat v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a aplikovat je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

Florbal, futsal
Doplňkové sportovní hry - vybíjená, minikopaná, házená

Úpoly

PRŮŘEZOVÁ

V osvojovaných sportovních hrách - herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla a
jejich aplikace ve hře
Přetahy, přetlaky, střehové postoje
Význam úpolových sportů pro sebeobranu
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : TĚLESNÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

OBDOBÍ : 8. - 9. ROČNÍK

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

Osobnostní a
sociální rozvoj

Žák projevuje odpovědný vztah k sobě samému

TÉMATA
Sebepoznání a sebepojetí - zdravé a vyrovnané
sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebereflexe,
stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich
dosažení
Psychohygiena - sociální dovednosti pro předcházení a
zvládání stresu, hledání pomoci při problémech
Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace - přijímání
názorů druhého, empatie, chování podporující dobré
vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní
komunikace a kooperace v různých situací
Morální rozvoj - cvičení zaujímání hodnotových postojů
a rozhodovacích dovedností, dovednosti pro řešení
problémů v mezilidských vztazích pomáhající a
prosociální chování

Změny v životě
člověka a jejich
reflexe
Vztahy mezi lidmi
a formy soužití

Respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou,
morálkou a pozitivními životními cíli, chápe význam zdrženlivosti a
odpovědného sexuálního chování
Respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky,
přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě
Vysvětlí role členů komunity (spolku), uvede příklady pozitivního a
negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu z hlediska prospěšnosti
zdraví

Sexuální dospívání a reprodukční zdraví - předčasná
sexuální zkušenost, těhotenství a rodičovství
mladistvých, poruchy pohlavní identity
Vztahy ve dvojici - láska, partnerské vztahy, manželství
a rodičovství
Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - obec,
spolek
Komunikace v TV - signály, gesta, značky, základy
grafického zápisu pohybu, vzájemná komunikace a
spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech

Zdravý způsob
života a péče o
zdraví

Dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé
stravovací návyky

PRŮŘEZOVÁ

Výživa a zdraví - vliv životních podmínek a způsobu
stravování na zdraví, poruchy příjmu potravy
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou
VZDĚLÁVACÍ OBOR : TĚLESNÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

OBDOBÍ : 8. - 9. ROČNÍK

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY
Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a
jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a
jinými chorobami, svěří se zdravotním problémem, vyhledá
odbornou pomoc
Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v
kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí

Hodnota a
podpora zdraví

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
Dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci
školy a obce

Rizika
ohrožující
zdraví a jejich
prevence

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Tělesná a duševní hygiena - zásady osobní, intimní
a duševní hygieny;
Ochrana před chorobami, chronickým
onemocněním a úrazy - bezpečné způsoby chování
(nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS,
hepatitidy), prevence, lékařská péče; odpovědné
chování v situacích úrazu a život ohrožujících
vztahů
Podpora zdraví a jejich formy - prevence a
intervence, působení na změnu kvality prostředí a
chování jedince, odpovědnost za zdraví
Podpora zdraví v komunitě - programy podpory
zdraví

Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a
železniční dopravy, aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a
Bezpečné chování - pohyb v rizikovém prostředí,
osobního bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první
přítomnost v konfliktních a rizikových situacích,
pomoc
první pomoc
Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky Stres a jeho vztah ke zdraví - kompenzační,
a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy
relaxační a regenerační techniky k překonání
a předcházení stresovým situacím
únavy, stresu, k posilování duševní odolnosti
Dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely
chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i
mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo
druhým

Civilizační choroby - zdravotní rizika, preventivní a
lékařská péče

Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní
etikou a zdravím

Auto-destruktivní závislosti - zdravotní a sociální
rizika, zneužívání návykových látek, patologické
hráčství, trestná činnost, doping ve sportu

Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností manipulativní
vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti
komunikační obrany proti manipulaci a agresi

Skryté formy a stupně individuálního násilí a
zneužívání - sexuální kriminalita, odborná pomoc
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : TĚLESNÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

OBDOBÍ : 8. - 9. ROČNÍK

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY
Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových
situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí

Všeobecně
rozvíjející
pohybové
činnosti

TÉMATA
Manipulativní reklama a informace - působení sekt
Ochrana člověka za mimořádných událostí terorismus

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu,
některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním
účelem

Zvyšování tělesné zdatnosti, pohyblivosti,
motorické testy

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

Netradiční hry a aktivity

Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

Zimní sporty
Turistika

Zorganizuje v týmu turistické akce na úrovni školy

Bruslení
Běh na lyžích
Druhy turistiky, sportovně turistický kurz
Příprava turistické akce a její dokumentace

Gymnastika

Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího,
diváka, čtenáře novin, časopisu, uživatele internetu

PRŮŘEZOVÁ

Šplh na laně a tyči
Akrobacie - kotouly, stoje, přemet stranou, sestava
z osvojených pohybových činností
Přeskoky přes kozu s oddáleným odrazem
Hrazda - výmyk, toč, podmet, sestava z osvojených
prvků
Kruhy - svisy, komíhání, seskok
Kladina - náskok, seskok, sestava z osvojených
prvků
Záchrana, dopomoc
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou,
cvičení s náčiním
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : TĚLESNÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

OBDOBÍ : 8. - 9. ROČNÍK

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

Atletika

Upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší

Současný sport - významné soutěže, sportovci,
olympionismus

Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém
prostředí sportovišť, přírody; předvídá nebezpečí úrazu

Zásady chování, jednání v různém prostředí a při
různých činnostech

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

Atletická abeceda

Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky
- čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k
opačnému pohlaví

Rychlý běh, start, štafetový běh

Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a
vyhodnotí

Vytrvalostní běh na dráze v terénu, starty

Zpracuje naměřená data i informace o pohybových aktivitách a
podílí se na jejich prezentaci
Zorganizuje v týmu závody; spolurozhoduje soutěže

TÉMATA

Skok do dálky, do výšky - flop
Hod granátem, míčkem
Vrh koulí
Pravidla osvojovaných pohybových činností
Měření výkonů a posuzování pohybových
dovedností - měření, evidence, vyhodnocování

Sportovní hry

Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k
úspěchu družstva a dodržuje ji

Florbal, futsal

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího, diváka, organizátora

Volejbal

Zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje;
spolurozhoduje osvojované hry

Úpoly

PRŮŘEZOVÁ

Házená
Doplňkové sportovní hry - kopaná, streetbal, softbal
V osvojovaných sportovních hrách - herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy,
pravidla a jejich aplikace ve hře, role rozhodčího
Základy sebeobrany
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I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : : TĚLESNÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
HLAVNÍ

OBDOBÍ : 8. - 9. ročník
UČIVO

OKRUHY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

ASERTIVNÍ
CHOVÁNÍ

- analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu
- nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá práva

APLIKOVANÁ
ETICKÁ
VÝCHOVA

- se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních situacích,
nevyhýbá se řešení osobních problémů

Ročník
Předmět

- asertivní chování
- přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí
pochvaly, požádání o laskavost, stížnost, otázka
po důvodu, realizace svých práv, řešení konfliktu
- obrana před manipulací - asertivní techniky
- fair play
- zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry,
asertivita a prosociálnost v soutěživých situacích,
prosociálnost a sport
- sexuální zdraví
sexuální identita, zodpovědný vztah k sexualitě
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TV - 8.,9. roč

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Etická výchova
HLAVNÍ
OKRUHY

OBDOBÍ : 1. - 3. ročník
UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

- si osvojí oslovování křestními jmény, používání vhodných forem
ZÁKLADNÍ
KOMUNIKAČNÍ pozdravu, naslouchání, dodržování jednoduchých
komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou
DOVEDNOSTI
gestikulaci
- se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování
jasných a splnitelných pravidel
- si osvojí základní (předpoklady)vědomosti a dovednosti pro
vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
- vyjadřuje city v jednoduchých situacích
POZITIVNÍ
- si osvojí základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých
HODNOCENÍ SEBE
A DRUHÝCH

TVOŘIVOST
A ZÁKLADY
SPOLUPRÁCE

- využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
- zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích,
dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky

ZÁKLADY
ASERTIVNÍHO
CHOVÁNÍ

- reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc

Předmět
- komunikace při vytváření výchovného
kolektivu
- zdvořilost a pravidla pro kolektiv
- základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích
- prosba, poděkování, omluva
- základy neverbální komunikace
- gesta, mimika
- komunikace citů
- usměrňování vlastních citů a pocitů
- sebepojetí
- sebepoznání, sebehodnocení, sebeovládání
- pozitivní hodnocení druhých
- pochvala
- akceptace druhého
- empatie
- tvořivost v mezilidských vztazích
- společné plnění úkolů. Experimentování
- schopnost spolupráce
- elementární prosociálnost
- přátelství
- iniciativa
- ve vztahu k jiným, rodina, třída, vrstevníci
- asertivní chování
- rozlišování a odmítnutí patologických jevů
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Prvouka

I. Základní škola Zruč nad Sázavou
VZDĚLÁVACÍ OBOR : Etická výchova
HLAVNÍ

UČIVO

OKRUHY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

ZÁKLADNÍ
KOMUNIKAČNÍ
DOVEDNOSTI

- 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

POZITIVNÍ
HODNOCENÍ SEBE
A DRUHÝCH
TVOŘIVOST
A ZÁKLADY
SPOLUPRÁCE

ZÁKLADY
ASERTIVNÍHO
CHOVÁNÍ

OBDOBÍ : 4. - 5. ročník

- 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

Předmět
- neverbální komunikace
- verbální komunikace
- slušnost, zdvořilost
- komunikace citů
- sebepojetí
- empatie
- pozitivní hodnocení druhých
- pochvala, uznání
- akceptace druhého
- přátelství, empatie
- tvořivost v mezilidských vztazích
- experimentování, společné plnění úkolů, tvořivost
- schopnost spolupráce
- elementární prosociálnost
- ochota dělit se, přátelství
- iniciativa
- asertivní chování
- schopnost odmítnout negativní jevy
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Přírodověda

I. Základní škola Zruč nad Sázavou
VZDĚLÁVACÍ OBOR : Etická výchova
HLAVNÍ

UČIVO

OKRUHY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

KOMUNIKACE

- komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby
druhých
a přiměřeně situaci

DŮSTOJNOST

- respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní

A IDENTITA
LIDSKÉ OSOBY

ASERTIVNÍ
CHOVÁNÍ

REÁLNÉ A
ZOBRAZENÉ VZORY

OBDOBÍ : 6. - 9. ročník

jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí

- analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu
- nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá práva

- rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se
s pozitivními prosociálními vzory

Ročník
Předmět

- otevřená komunikace
- komunikace na úrovni, verbální, bez chyb
- aktivní naslouchání
- cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního
naslouchání
- úcta k lidské osobě
- práva, svoboda, rovnost člověka, občanská
zralost
- jedinečnost a identita člověka
- sebeovládání, sebekritičnost, sebevědomí, úvahy
nad mravními zásadami, radost ze života
- asertivní chování
- přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí
pochvaly, požádání o laskavost, stížnost, otázka
po důvodu, realizace svých práv, řešení konfliktu
- obrana před manipulací - asertivní techniky
- fair play
- zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry,
asertivita a prosociálnost v soutěživých situacích,
prosociálnost a sport

ČJ,AJ - 8.roč

OV - 7. roč

Tvz - 8.,9. roč

- pozitivní vzory versus pochybné idoly
- prosociální vzory ve veřejném životě, vzory ve vlastní
rodině, vzory v literárních pramenech, vztah k autoritě
- podpora pozitivního působení televize a medií
- účinná obrana proti manipulaci médii, media a volný
čas
- já – potenciální vzor pro druhé
ČJ - 6. roč
- smysl a cíl mého života
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : Etická výchova
HLAVNÍ

OBDOBÍ : 6. -9. ročník
UČIVO

OKRUHY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

INICIATIVA A
KOMPLEXNÍ
PROSOCIÁLNOST

- je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace
a svých možností přispívá k jejich řešení
- analyzuje etické aspekty různých životních situací

Předmět
- iniciativa a tvořivost
- prosociální chování ve škole a v rodině
- iniciativa ve ztížených podmínkách
- pozitivní formulace problému, pomoc anonymnímu
člověku, veřejná osobní angažovanost
- uplatnění komplexní prosociálnosti
- využití prosociálnosti v multikulturní společnosti

APLIKOVANÁ
ETICKÁ
VÝCHOVA

- se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a
nevyhýbá
se řešení osobních problémů
- aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy
- analyzuje etické aspekty různých životních situací

Ročník

Dom - 9. roč

- sexuální zdraví
- sexuální identita, zodpovědný vztah k sexualitě
- rodina, ekonomické hodnoty
- hodnota rodiny, úcta ke stáří, rozumné nakládání
s penězi
- duchovní rozměr člověka
- tolerance k lidem s jiným světovým názorem,
- ochrana přírody a životního prostředí
- vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody,
zodpovědnost za životní prostředí
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CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
NÁZEV : technické činnosti
1. ČASOVÉ VYMEZENÍ : výuka probíhá jednou za dva týdny ve dvouhodinových blocích
2. VZDĚLÁVACÍ OBSAH :
HLAVNÍ OKRUHY :
- základy rýsování
- technické výkresy
- zpracování dřeva, kovů, plastů

3. ORGANIZACE : výuka probíhá v pracovně dílen, vybavené nástroji a zařízením pro práci s kovy , dřevem i plasty. Podle
tématických plánů je nutný nákup materiálu na výrobu jednotlivých výrobků, aktuálně se žáci podílejí na výrobcích v rámci
environmentálních témat.

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU
- žáky vedeme k promýšlení pracovních postupů
- podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
- vedeme žáky k používání správného technického názvosloví
- vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu odborné pracovny, umožňujeme žákům podílet se na
sestavování těchto pravidel
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- vedeme žáky k otevřenému vyjadřování svých názorů podpořených logickými argumenty
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
- umožňujeme každému žákovi zažít úspěch
- dodáváme žákům sebedůvěru
- volíme formy práce umožňující vzájemnou inspiraci a učení
- učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce
- vedeme žáky k respektování jiných názorů
KOMPETENCE PRACOVNÍ
- vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci
- účinné používání nástrojů, vybavení, materiálů
- dodržování technologických postupů a pravidel, plnění povinností, ochrana svého zdraví i druhých
- netrestáme prací
- seznamujeme žáky s různými profesemi
- motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia
- jdeme příkladem – plněním svých pracovních povinností
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : technické činnosti (vol. předmět)
HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

OKRUHY

VÝSTUPY

OBDOBÍ: 7. ročník
UČIVO

TÉMATA

ŽÁK
zvládá základy technického kreslení potřebné
pro další studium
používá pomůcky a materiály pro rýsování
používá šablonky
popisuje technickým písmem
zobrazuje jednoduchá tělesa do roviny
rozvíjí prostorovou představivost

pomůcky a materiály pro rýsování a
jejich užití (tužkou i tuší)
druhy čar a jejich užití
rýsování čar tužkou a tuší
technické písmo
rýsování rovnoběžek a kolmic
rýsování obdélníků a čtverců

Technické výkresy

snaží se o pečlivost a přesnost
rozvíjí již získané manuální a praktické
dovednosti
uplatňuje vlastní zkušenosti, vědomosti i poznatky v samostatné tvořivé činnosti
rozvíjí technické a tvořivé myšlení

druhy a formáty technických výkresů
měřítko zobrazení
technické zobrazení jednoduchých
součástí
kótování výkresů ve strojírenství
čtení technických náčrtů

Zpracování dřeva,
kovů, plastů
Nové pracovní postupy a technologie

řeší jednoduché technické úkoly, problémy
zhotovuje funkční výrobky, modely
seznamuje se s novými materiály, nářadím, nástroji, pomůckami a moderními pracovními a technologickými postupy
zdokonaluje si své návyky organizovat a plánovat
pracovní činnosti

samostatné zhotovování výrobků
podle technické dokumentace
práce s ručním nářadím a pomůckami
nové pracovní postupy a technologie
zpracování
zhotovování drobných předmětů
denní potřeby, bytových doplňků,
školních pomůcek
drobné údržbářské práce
bezpečnost práce a ochrana zdraví
při práci, první pomoc

Základy rýsování

dbá o bezpečnost práce a ochranu zdraví

PRŮŘEZOVÁ
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CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
NÁZEV : Seminář a praktika z přírodovědných předmětů
1. ČASOVÉ VYMEZENÍ : Předmět si žáci mohou zvolit v 7. ročníku. V učebním plánu je vymezen jednu hodinu týdně.
Z praktických důvodů je vyučován 2 hodiny jednou za dva týdny.
2. VZDĚLÁVACÍ OBSAH : Předmět je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Člověk a
příroda, poznávání přírody z regionu. Klade důraz na prožitkové poznávání přírody ( přírodovědné vycházky, práce
s přírodninami, vlastní badatelská práce). Je zaměřen na budování a rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě a vytváření postojů,
které jsou v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje.
HLAVNÍ OKRUHY :

Organismy a prostředí
Člověk a prostředí
Ohrožené a vzácné druhy rostlin a živočichů
Životní prostředí a zdraví

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA :
Předmět úzce souvisí se všemi předměty vzdělávacího oboru Člověk a příroda. Zejména
s průřezovými tématy Environmentální výchova, Výchova k evropským a globálním souvislostem a Mediální výchova

3. ORGANIZACE :
Předmět se vyučuje v odborné učebně přírodopisu, v pracovně informatiky, v terénu.
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
− přírodovědné procházky
− badatelská činnost
− krátkodobé projekty
− skupinová práce
− exkurze
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Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny. Dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
− učitel volí takové strategie, které umožňují rozvoj všech klíčových kompetencí ( dále zkratky)
− žákům je umožněno samostatně či v týmech pozorovat, experimentovat (Ku, Křp, Kk, Ks, Ko, Kp)
− učitel předkládá dostatek učebních textů, odborných článků, umožňuje žákům pracovat s odbornou literaturou,
encyklopediemi, internetem ( Ku, Kk, Kp)
− učitel zařazuje metody, při kterých jsou žáci vedeni k samostatným řešením problémů ( Křp, Ku, Kp)
− žáci jsou vedeni k plánování postupů a úkolů (Kp, Kk, Ks)
− učitel zadává komplexní úkoly, které zahrnují informace a prostředky z celého vzdělávacího oboru Člověk a příroda ( Ku,
Kp)
− učitel zadává úkoly při kterých mohou žáci spolupracovat ( Kk, Ks, Ku)
− učitel vede žáky k dodržování pravidel bezpečného a ohleduplného chování v přírodě i k sobě navzájem ( Ko, Ks)
− učitel dává žákům příležitost přírodu si vlastnoručně „ osahat“ ( Ko, Ku)
Poznámka:
Ku – kompetence k učení
Křp – kompetence k řešení problémů
Kk – kompetence komunikativní
Ks – kompetence sociální a personální
Ko – kompetence občanské
Kp – kompetence pracovní
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : Seminář a praktika z přírodovědných předmětů

OBDOBÍ : 7. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

Organismy a
prostředí

ŽÁK :
- umí pracovat s mikroskopem, určovací literaturou, zhotovit
mikroskopický preparát, zdokumentovat experiment,
- pozná hlavní místní druhy organismů, některé vzácné a ohrožené
organismy, invazivní druhy
- má pozitivní vztah k přírodě

- vysvětlí příčiny některých globálních problémů a navrhne
různá řešení (objasní cykly oxidu uhličitého a kyslíku a
Člověk a
důsledky narušení rovnováhy)
prostředí
Životní prostředí
- dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce
a zdraví

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Poznávání, pozorování, zkoumání přírodnin v
regionu, sběr a určování přírodnin, pokusy
Ohrožené a chráněné, invazivní druhy rostlin a
živočichů (krmení živočichů v zimě)
Projekty, soutěže, olympiáda

Globální problémy
Bezpečnost práce, hygiena
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CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
NÁZEV :

ZEMĚPISNĚ – DĚJEPISNÉ PRAKTIKUM

1. ČASOVÉ VYMEZENÍ :
Zeměpisně – dějepisné praktikum je volitelným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 7. ročníku.
V tomto ročníku se vyučuje v dvouhodinové dotaci jedenkrát za 14 dní –
(celkem 4 hodiny).
2. VZDĚLÁVACÍ OBSAH :
HLAVNÍ OKRUHY :
7. ročník – Pomocné vědy historické, Z dějin a současnosti regionu, Kultura
v minulosti a současnosti
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA :
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
Multikulturní výchova
- Etnický původ
- Lidské vztahy
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Enviromentální výchova
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Výchova demokratického občana
- Vznik a vývoj demokratické společnosti
3. ORGANIZACE :
Výuka probíhá v kmenových třídách, v knihovně, v pracovně informatiky s připojením k internetu a v terénu (muzea, galerie,
společenské instituce). Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání
(práce ve skupinách, individuální práce, referáty, projekty, badatelská činnost, vyhledávání na internetu, výzkum a pozorování
v terénu, vycházky, apod.). Během hodiny žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky (mapy, atlasy, schémata,
modely, pracovní listy, historické prameny, statistické údaje, encyklopedie, fotoaparát, aj.). K organizačním formám výuky patří
také exkurze a výlety.

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
1. kompetence k učení

-

rozvíjet zájem žáků o poznávání okolí svého domova, regionu, vlasti a cizích zemí
učit vyhledávat, zpracovávat, třídit a používat potřebné informace v literatuře a na internetu
vést žáky k užívání správné terminologie a osvojování základních historických a geografických pojmů
podporovat používání výpočetní techniky
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2. kompetence k řešení problémů

-

podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
rozvíjet schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení
učit poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života
vést žáky k uvážlivým rozhodnutím

3. kompetence komunikativní

-

vést žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a argumentaci
učit stručně, přehledně a objektivně sdělovat postup a výsledky své práce
rozvíjet u žáků kultivovaný ústní i písemný projev

4. kompetence sociální a personální

-

rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu

-

podporovat vzájemnou pomoc žáků a dodávat sebedůvěru
vyžadovat dodržování společně dohodnutých pravidel chování
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5. kompetence občanské

-

vést žáky k poznání možností praktického využití historických a geografických dovedností a znalostí
vést k aktivní ochraně duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti i současnosti
podporovat pozitivní postoj k uměleckým dílům

6. kompetence pracovní

-

vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci
při výuce vytvářet podnětné a tvořivé pracovní prostředí
vést žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
podporovat využívání výpočetní techniky, internetu a cizího jazyka
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Zeměpisně - dějepisné praktikum

VZDĚLÁVACÍ OBOR :
HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

OKRUHY

VÝSTUPY

POMOCNÉ VĚDY
HISTORICKÉ

OBDOBÍ : 7. ročník
UČIVO

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

- dokáže pracovat s různými informačními zdroji, např. příručkami,
encyklopediemi, internetem, historickými prameny apod.
- dovede utřídit a propojit získané informace
- dokáže diskutovat nad problémy, klást otázky
- dokáže problémy řešit a kultivovaně vyjádřit v ústním a
písemném
projevu
- chápe dějepisnou terminologii
- orientuje se v dějepisném atlase

Z DĚJIN A
SOUČASNOSTI
REGIONU

- významné události a osobnosti
vybraných období regionu a jeho
současného života
- současné společenské, kulturní,
politické a jiné problémy regionu

KULTURA V
MINULOSTI A

- odlišnosti a společné znaky
vybraných kultur, jejich specifický
přínos pro rozvoj lidstva a
civilizace

SOUČASNOSTI

- vliv vědy, techniky a umění na
vývoj způsobu života lidských
společenství ve vybraných
obdobích
- věda, technika a umění v
podmínkách života moderní
společnosti
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CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
NÁZEV:

Sportovní aktivity

1. ČASOVÉ VYMEZENÍ:
Předmět si žáci mohou volit v 7. ročníku.
Výuka probíhá jednou za dva týdny ve dvouhodinových blocích.

2. CÍLE A VZDĚLÁVACÍ OBSAH:
Předmět sportovní aktivity navazuje na cíle a učební obsah předmětu tělesná výchova a zdraví. Rozšiřuje poznatky, organizační návyky a pohybové
činnosti a náměty pro zdravotně zaměřené, rekreační a sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo školu. Žáci se učí používat pohybové činnosti
v různém prostředí a s různými účinky, zvykají si na různé sociální role, které vyžadují spolupráci a odpovědnost za zdraví své i spolužáků. Žáci si
vytváří kladný vztah k péči o své zdraví a celoživotní pohybové aktivitě.

HLAVNÍ OKRUHY:
-

Pohybové hry
Sportovní hry
Atletika
Gymnastika
Relaxační a protahovací cvičení
Posilovací cvičení
Úpoly, základy sebeobrany
Turistika
Zimní sporty
Doplňkové sporty
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3. ORGANIZACE :
Výuka probíhá v daném ročníku dle tématického celku v prostorách určených k rozvoji tělovýchovných činností a zdraví (sportovní hala, školní
sportovní areál, přírodní prostředí, zimní krajina a zařízení pro zimní sporty). V průběhu výuky učitel a žáci využívají vhodné prostorové, materiální,
klimatické podmínky a různé formy práce. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
Kompetence k učení
•

pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní a sociální pohody

•

poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuální rozvoj

•

prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou

•

systematické sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti, kritické posouzení, změření pohybových výkonů

•

orientace v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích

•

podpora samostatnosti a tvořivosti

Kompetence k řešení problémů
•

rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví

•

přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání tréninkové cesty k jeho odstranění

•

hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech

Kompetence komunikativní
•

vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva

•

otevírání prostoru diskusi o taktice družstva, spolupráce v družstvu
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•

naslouchání a oceňování přínosu druhých, sebekritika

•

využívání tělocvičného názvosloví, smluvených povelů, signálů

•

pořizování záznamů a obrazových materiálů ze sportovních činností a jejich prezentace

Kompetence sociální a personální
•

propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji

•

chápání zdatnosti a duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr partnera, profesní dráhy a pro uplatnění ve společnosti

•

vytváření pozitivní představy o sobě samém, ovládání jednání a chování

•

dodržování pravidel fair play

•

prezentace a podpora myšlenek olympijského hnutí

•

rozvoj spolupráce uvnitř kolektivu sportovního družstva

•

rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva, hodnocení výsledků práce

•

respektování opačného pohlaví

Kompetence občanské
•

aktivní zapojování do činností podporujících zdraví

•

podpora aktivního sportování

•

objasnění a podání příkladů potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách

•

první pomoc při úrazech lehčího charakteru

•

zodpovědné chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka

•

odmítání útlaku a hrubého zacházení
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Kompetence pracovní
•

příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu, v celém životě

•

vyhledávání možných rizik při pohybových činnostech a hledání cest jejich minimalizace

•

zpracovávání a prezentace naměřených výkonů

•

organizování soutěží

VZDĚLÁVACÍ OBOR : sportovní aktivity

OBDOBÍ : 7. ročník

HLAVNÍ

UČIVO

OKRUHY

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

TÉMATA

volí odpovídající sportovní oblečení

Pohybové hry, soutěže

správně využívá terminologii

Základy sportovních her: volejbal, florbal, házená,
fotbal, basketbal, beachvolejbal

zvládá techniku sportovních her
zná pravidla jednotlivých her
zvládá organizaci a řízení herních činností
dodržuje pravidla fair play
zná a dodržuje pravidla bezpečnosti při sportovních činnostech
rozvíjí zdravou soutěživost
dbá na čestnost a spravedlnost
umí použít různé herní systémy, herní kombinace, herní činnosti
dokáže zorganizovat školní turnaj
umí sladit pohyb s hudebním doprovodem

PRŮŘEZOVÁ

Atletika:
vytrvalostní běh (běh v terénu)
štafetový běh
příprava pro reprezentaci školy
Gymnastika:
cvičení s náčiním a na nářadí
aerobic
rytmická gymnastika
příprava pro veřejná vystoupení žáků
kondiční gymnastika
Relaxační a dechová cvičení
Protahovací cvičení - strečink
Úpoly, základy sebeobrany
Turistika
Zimní sporty: bruslení, lyžování

228

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
NÁZEV : Digitální technologie zaměřené na přírodopis a chemii
2. stupeň
1. ČASOVÉ VYMEZENÍ :

1 hodina týdně nebo 2 hodiny za 14 dní
7. ročník

2. VZDĚLÁVACÍ OBSAH
2.1 Úvod
V současné době stále častěji slýcháme pojmy z oblasti digitální techniky či technologií. Mnoho z nás včetně žáků
základních škol používá celou řadu zařízení, která se dají zařadit mezi ty digitální. Ne každý však dokáže využít všech možností
těchto přístrojů a ještě méně z nás ví jak vlastně pracují a na jakém principu fungují.
Součástí RVPZV (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) je i výuka využití digitálních technologií. Žáci
na druhém stupni ZŠ by měli získat znalosti základů teorie různých technologií a seznámit se z jejich využitím nejen při výuce,
ale i v praxi v podobě zařízení, se kterými se mohou dnes běžně setkat. Tuto digitální techniku by si měli také prakticky
vyzkoušet a osvojit si základní návyky při práci s ní. Vlastní práce bude směřovat na konkrétní využití v předmětech: přírodopis,
chemie a informatika.
Samozřejmostí pak je i znalost obsluhy osobního počítače na pokročilé uživatelské úrovni s využitím znalostí
z informatiky. Náročnost výuky bude vzrůstat postupně od sedmého ročníku k devátému.

2.2 Digitální technika a technologie

229

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

2.3 Digitální signál a digitální záznam
2.4 Digitální zařízení a technologie
2.5 PC a periferní zařízení ( obecně )
2.6 ChemSketch
2.7 CD,DVD
2.8 MP3, MPEG
2.9 Digitální fotoaparát a kamera
2.10 Scanner, tiskárna, multifunkční zařízení
2.11 Mobilní telefony a GSM
2.12 Videomikroskop
2.13 Vizuizér
2.14 Interaktivní tabule, radiové hlasovací zařízení, EDU-Base

3. ORGANIZACE
3.1 Vyučovací hodina
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Výklad, názorné a praktické ukázky, práce s internetem, samostatná práce, práce ve skupinách, referáty, vlastní řešené
projekty podle ročníku, speciální výukové programy na PC, práce s návodem a manuálem. Praktická činnost žáků při
zprovoznění určitého digitálního zařízení, nainstalování ovladačů a SW, využití zařízení pro krátkodobé i dlouhodobé
(meziročníkové) projekty.

3.2 Místo realizace a potřebné vybavení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

učebna výpočetní techniky
učebna přírodopisu a chemie
příslušný SW
digitální fotoaparát
digitální videokamera
videomikroskopy
vizuizer
PC
dataprojektor
interaktivní tabule
radiové hlasovací zařízení – EduBase
sada trvanlivých preparátů
síťové připojení – internet
promítané pokusy – sady ke zpětnému projektoru
CD a DVD média + média do videokamery
VHS kazety
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4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby dosáhl
požadovaných kompetencí.
Kompetence k učení
•
•
•

vedeme žáky k poznání smyslu a cíle učení, ke kritickému posuzování dané problematiky a vyvozených závěrů požít v praxi
ověřujeme či potvrzujeme vyslovované hypotézy
vedeme k samostatnému vyhledávání v různých pramenech (internet) potřebné informace týkající se problematiky digitálních
technologií a učíme žáky využívat je efektivně ve svém dalším studiu

Kompetence k řešení problémů
•
•
•
•
•

nastolujeme modelové problémy opírající se o dřívější žákovské zkušenosti
vedeme žáky k hledání, navrhování či používání různých dalších metod, informací nebo nástrojů, které by mohly přispět k řešení
daného problému
posuzujeme řešení daného problému z hlediska jeho správnosti, jednoznačnosti či efektivnosti a z těchto hledisek porovnávat i případná
různá řešení daného problému
korigujeme chybná řešení problému
používáme osvojené metody řešení zpracování digitálních materiálů i v jiných oblastech vzdělávání, pokud jsou tyto metody v těchto
oblastech aplikovatelné

Kompetence komunikativní
•
•
•
•
•

vedeme žáky k formulování a vyjadřování myšlenek v logickém sledu
dbáme na používání odborné terminologie
vedeme je k výstižnému a jednoznačnému vyjadřování při popisu, interpretaci a hodnocení pozorovaných jevů a při formulaci závěrů
učíme žáky pracovat s různě náročnými odbornými texty
učíme je využívat různé informační zdroje: tabulky, encyklopedie, internet, atd
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•

učíme je vyjádřit či formulovat problém, na který narazí při své práci

Kompetence občanské
•
•
•
•

vytváříme sociálně bezpečné prostředí a podmínky pro zažití úspěchu při práci
vytváříme heterogenní skupiny s cílem vytvořit podmínky pro spolupráci
vytváříme podmínky pro vzájemné poskytování pomoci ve skupině
organizujeme zadávání úkolů způsobem, aby se žáci podíleli na řešení společného úkolu

Kompetence sociální a personální
•
•
•
•
•

připravujeme modelové situace práce jednotlivce a skupiny při řešení problémů a učíme je chápat efektivnost týmové práce
učíme je spoluvytvářet společnou práci
vedeme žáky k vysvětlování a obhajování výsledků své práce před kolektivem
posilujeme u žáků uvědomění si vlastní hodnoty a vedeme je k respektování druhých
uplatňujeme individuální přístup k žákům

Kompetence pracovní
•
•
•
•
•

vedeme žáky k dodržování bezpečnostních pravidel při práci
vedeme žáky k využívání získaných kompetencí v rozhodování se o svém dalším vzdělávání a profesním zaměřením
připravujeme aktivity typu samostatných či skupinových projektů, např. tvorba videoklipů z videomikroskopu na trvalých či živých
preparátech
vedeme žáky k odpovědnosti za dosažené pracovní výsledky
učíme žáky samostatně či v kooperaci s ostatními provádět experimenty
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : Digitální technologie zaměřené na Ch a Př

OBDOBÍ : 7. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

Digitální signál

- pochopí rozdíl mezi digitálním signálem a spojitým signálem
- dovede vyhledat na internetu průběh digitalizace signálu u nás
- rozumí základním pojmům: pokrytí signálem, zná základní
digitální zařízení

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:
Celková charakteristika digitálních technologií
a digitálních zařízení, Digitální fotografie - program

PC a periferie,
PASCO

- zná vstupy a výstupy pro digitální zařízení a jejich spojení s PC
- umí pracovat s příslušným manuálem a návodem konkrétního
zařízení, chybějící potřebné údaje dovede vyhledat na internetu
- pozná jejich možnosti likvidace – odpady - elektroodpady

Využití PC v souvislosti s dalšími digitálními
zařízeními – Pasco senzory

ChemSketch

- dovede pracovat v tomto programu v požadované kvalitě podle svých
znalostí z informatiky
- vytvořené strukturní modely dokáže ukládat ve formátu JPG
a ve formátech 3D
- pro tvorbu využije znalosti z ostatních předmětů (přírodopis, chemie)

SW ChemSketh, manuál, technický slovník Aj,
truktura chemických látek anorganických a látek
organických

CD, DVD

- dovede poznat různá datová média, zná jejich vlastnosti a použití
- dokáže vypálit data na CD nebo DVD, zálohování souborů
- dokáže najít na internetu nové vypalovací programy – volné,
nainstalovat je, nastavit mechaniky, vyladit podle PC
- poradí si se zálohou videosouborů

Mechaniky CD, DVD, DVD-RW, DVD-RAM,

MP3, MPEG

- žáci dovedou transformovat zvuk do MP3 a dále jej využívat v dalších
dostupných aplikacích, které probírají v informatice
- žáci umí převádět různé formáty mezi sebou podle potřeby aplikace
- dokážou nastavit hodnoty pro kvalitní přenos a využití MP3
- získají schopnost synchronizovat zvuk a video

Formáty MP3, MP4, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3,
MPEG-4, AVI, DivX
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VZDĚLÁVACÍ OBOR : Digitální technologie zaměřené na Ch a Př

OBDOBÍ : 7. ročník

HLAVNÍ

OČEKÁVANÉ

UČIVO

OKRUHY

VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

ŽÁK:
Digifotoaparát
Videokamera

- dokáže propojit digitální fotoaparát s PC
- dokáže propojit videokameru s PC
- umí stáhnout data z fotoaparátu i kamery do PC
- zvládne nainstalování ovladačů a SW těchto zařízení
- zvládá základní zpracování uvedených dat podle ročníku

Konkrétní návody a manuály k jednotlivým
digitálním fotoaparátům a videokamerám.
Ovladače.
SW pro zpracování.

Tiskárna
Multifunkce
Scanner

- získá hlavní znalosti a dovednosti na přípravu, instalaci, používání,
údržbu i likvidaci uvedených zařízení
- na internetu umí vyhledat příslušná upgrade těchto zařízení

Charakteristika těchto zařízení
Jejich ekonomické využití
Technické údaje.

Mobilní telefon,
ActivInspire

- umí ovládat rozšířené funkce mobilních telefonů, aplikace
- dokáže využívat různé možnosti spojení telefonu s PC
- rozumí pojmům: GSM, GPRS, SMS, MMS, EDGE, UMTS a další

Sítě mobilních telefonů.
Typy mobilních telefonů.
Operační systémy a technologie.
Tvorba hlasovacích programů

Videomikroskop

- zvládá práci s videomikroskopem, nastavení optiky, zaostření,
výstup na LCD a interaktivní tabuli dataprojektorem
- dokáže pořídit foto a dále je zpracovat na PC
- zvládne vytvořit video ze sledovaných preparátů

Základní postupy při práci s mikroskopem.
Údržba optiky mikroskopů.
Charakteristika, instalace a využití SW.
Bezpečnost práce s elektrozařízeními.

Interaktivní tabule
Hlasovací zařízení
EDU-Base
Vizuizer

- zvládne práci na interaktivní tabuli (rozšířené funkce včetně kalibrace)
- dokáže nastavit čipy a tím pracovat s tímto zařízením
- pochopí možnosti využití podobných programů v budoucnosti
- dokáže aplikovat znalosti získané u digitálního fotoaparátu
a videokamery na vizuizer

Práce s interaktivní tabulí.
Různá využití hlasovacího zařízení – nastavení.
Struktura a možnosti EduBase nejen ve školství.
Co všechno může nahradit vizuizer?
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VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

Cíle
- soulad s osnovami 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzděl.program Základní
škola
ŠKOLY

ověřování ŠVP ZV "ŠKOLA
PRO VŠECHNY"
- v 1.,2.,6. a 7. ročníku

2. PODMÍNKY KE
VZDĚLÁVÁNÍ

období: školní rok 2008-2009

Kritéria

Nástroje

Časový harmonogram

- variabilita programu dotace předmětů,volitelné
předměty, projekty,

- pozorování,výsledky testů žáků,
závěry z hospitací, kontrolní činnost
vedení školy, sebeevaluace učitelů

průběžně

- péče o žáky se
spec.vzděl. potřebami

- kontrola dokumentace, jednání s rodiči
žáků, hospitace

školní rok 2008-09

- příprava časově-tem.
plánů pro 3. a 8. ročník

- relace mezi
- výsledky práce metodického sdružení
vzděl.programem,potřeba- a předmětových komisí, rozbor
mi žáků a možnostmi školy dokumentace

- vhodné personální
podmínky

- kvalifikovanost
ped.pracovníků

- skladba úvazků vyučujících vzhledem
k jejich odb.kvalifikaci a zkušenostem

- rozvoj osobnosti uč.

- organizace dalšího
vzdělávání ped.prac.

- přehledy, záznamy, vyhodnocení v MS
a PK, sebehodnocení učitelů
průběžně

- zajištění hygienických
podmínek podle platných
předpisů

využití dostupných
finančních zdrojů
zřizovatele na zlepšování
podmínek

- kontrola čerpání rozpočtu, požadavky
na zařazení akcí do rozpočtu příspěvku
zřizovatele

- příprava rozpočtu,
kontrola čerpání průběžně

- kontrola efektivního využití finančních
prostředků

- čtvrtletně

- kvalitní plán ICT, finanční zabezpečení
jeho plnění

- čtvrtletně

- kvalitní materiálně
technické zajištění školy
(pomůcky, učebnice,
nábytek)

získávání prostředků z EF
formou zapojení školy do
projektů a výzev

- rozšíření vybavení školy
výpočetní technikou
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3. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ
ŽÁKŮ, VÝSLEDKY
VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle

Kritéria

Nástroje

Časový harmonogram

- dosažení co
nekvalitnějších výsledků
odpovídajících individuálním
možnostem žáků

- respektování
individuálních
vzdělávacích potřeb
žáků -péče o žáky
nadané i problémové

- hospitace, pozorování, rozbory

- průběžně

- kontrola dokumentace

- září

- hospitace, pozorování, rozbory

- průběžně

- přehledy, zprávy předmět.komisí

průběžně

- rozbor výsledků písemných prací,
testů, výsledků v mimoškolních akcích

- květen - červen

- výsledky jednání pedagogických rad,
rozbor dokumentace

- čtvrtletně

rozbor výsledků přijímacího řízení

- květen - červen

- sebehodnocení činnosti výchovného
poradce,

duben - květen

- organizace výuky rozvrh hodin, Školní řád,
klasifikační řád
- vyučovací metody a
formy
- interakce a
komunikace
- organizace
exkurzí,poznávacích
zájezdů, besed,
kult.akcí

- úroveň získaných
poznatků v jednotlivých
oborech
- mimořádné výsledky a
úspěchy žáků
- neprospěch, výchovná
opatření
- úspěšnost absolventů
školy v přijímacím řízení

237

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

4. PODPORA ŠKOLY
ŽÁKŮM, SPOLUPRÁCE S
RODIČI, VLIV VZÁJ.
VZTAHŮ

5. ŘÍZENÍ ŠKOLY,
KVALITA PERSONÁLNÍ
PRÁCE, DALŠÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle

Kritéria

Nástroje

Časový harmonogram

- zajistit kvalitní činnost
výchovného poradenství

kvalifikovanost VP a
MP, jejich další
vzdělávání

- DVPP - plánování akcí, hodnocení
výsledků

-průběžně

- bezproblémový přístup k
informacím

- plnění podmínek
určených platnými
předpisy

- kontrola dokumentace, web.stránek
školy

- pololetně

- rozvíjení vztahů a důvěry
mezi školou, žáky, rodiči i
veřejnosti

- příznivé klima školy,
kultura jednání s
veřejností

- vyhodnocení reakcí žáků i rodičů na
průběh vzdělávání ( kladná hodnocení,
připomínky, návrhy, stížnosti,..)
- dotazníky pro žáky - vyhodnocení
- dotazníky pro rodiče - vyhodnocení

- podle potřeby
- březen
- březen

- rozvíjení spolupráce se
zřizovatelem

- prosazování zájmů a
potřeb školy

- příprava rozpočtu, čerpání rozpočtu,
možnost poskytnutí služeb školy
zřizovateli

- průběžně

- rozvíjení spolupráce se
Školskou radou

- jednání o základních dokumentech
školy spolupráce při řešení problémů

podle potřeby

- organizační struktura
- kvalita systémového řízení školy

- kontrola dokumentace, pověření,
hmotná zodp., kontrola činnosti
pověřených osob

- průběžně

- delegování
kompetencí,
zodpovědnosti za
určené úseky

- zlepšení práce
metodických orgánů školy

- sebehodnocení vedení školy
- rozbor plnění plánů řídících a
kontrolních činností

- spolupráce s vedením
školy, spolupráce komisí
při zavádění ŠVP i jeho
úpravách, plánování
činnosti, ovlivňování
- sledování činnosti komisí, rozbor
metod a forem práce
dokumentace, výsledků činnosti,
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Cíle

- úroveň plánování:
v oblasti finanční
v oblasti materiálně
technické
systém finanční kontroly
inventarizace majetku
- kvalita systému vedení a
hodnocení pracovníků

- pedagogických

Kritéria

soulad se zákonnými
normami

6. ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ
PRÁCE ŠKOLY
VZHLEDEM K
PODMÍNKÁM
VZDĚLÁVÁNÍ

Časový harmonogram

sebehodnotící formuláře pro vedoucí
komisí
- rozbor dokumentace
- sebehodnotící formulář vedení školy

duben - květen
průběžně
červen

- výsledky kontrol nadřízených orgánů

nelze ovlivnit
prosinec-leden

- způsob vedení
začínajících prac.

- hospitační a kontrolní
činnost

- kontrola práce uvádějícího učitele
- sebehodnotící dotazník pro
pedagogické pracovníky - vyhodnocení
- rozbor plánů, přehledů, zápisů
hospitací

- pololetně
duben - květen
červen-srpen

- možnosti zvyšování
kvalifikace

- přehledy: odchod do důchodu,
smlouvy na dobu určitou, žádosti o
zaměstnání,
- plány a roční vyhodnocení DVPP,
kontrola výsledků studujících při
zaměstnání, sebehodnotící dotazníky
uč.

leden, červen

- zajištění provozu
školy

- dotazníky pro prov. zaměstnance vyhodnocení

duben

- plánování v oblasti
lidských zdrojů

- provozních

Nástroje

- prezentace školy

- budování dobrého
jména školy,
informovanost veřejnosti web.stránky školy, příspěvky do tisku,
o práci, výsledcích i
výstavy, akce pro veřejnost, akce pro
záměrech školy
zřizovatele

- spolupráce s partnery

- uzavírání
sponzorských smluv
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Pravidla pro hodnocení žáků, postup do dalšího ročníku, komisionální
přezkoušení, dodatečná zkouška
1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou
1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, studenti, zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků, popř. osoby, které vůči zletilým žákům a studentům
plní vyživovací povinnosti, byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka.
2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze místo vysvědčení vydat výpis z vysvědčení.
3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je na vysvědčení vyjádřeno klasifikačním stupněm.
4. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ve všech povinných předmětech. Do vyššího ročníku postoupí žák I.
stupně, který již v rámci I. stupně opakoval ročník, a žák II. stupně, který již v rámci II. stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch
tohoto žáka.
5. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za I. pololetí
bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, tak se za I. pololetí
nehodnotí.
6. Nelze-li žáka hodnotit na konci II. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí
bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší
ročník, popř. znovu devátý ročník.
7. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode
dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dověděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů do vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o
komisionální přezkoušení žáka. Je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, požádá krajský úřad. Komisionální přezkoušení se
koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
8. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o
žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval, tomuto žákovi může ředitelka školy na žádost jeho zákonného
zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.
9. Ředitelka školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit
na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.
10. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
11. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto
zákonem.
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2. Pochvaly a kázeňská opatření
1. Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit
pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně
úspěšnou práci.
2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
3. Za porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení uložit:
a. napomenutí třídního učitele
b. důtku třídního učitele
c. důtku ředitele školy

3. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek:
a. Pochvaly
Třídní učitel uděluje pochvaly především za práci pro třídní kolektiv, pro školu, za výborné chování a prospěch, za reprezentaci školy apod.
Ředitelka školy uděluje pochvalu především za mimořádný čin – projev lidskosti, statečnosti, reprezentaci školy a dlouhodobé výborné studijní
výsledky.
b. Kázeňská opatření
Hodnocení kázeňských prohřešků musí být spravedlivé, objektivně srovnatelné a vychází z individuálního přístupu ke každému žákovi.
Napomenutí třídního učitele
- 4 zápisy v e-ŽK (zapomínání, nepřipravenost na vyučování),
- opakovaný pozdní příchod do školy.
Důtka třídního učitele
- 7 zápisů v e- ŽK (zapomínání, nepřipravenost na vyučování),
- podvod v e-ŽK,
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Důtka ředitele školy
- 10 zápisů v e-ŽK (zapomínání, nepřipravenost na vyučování),
- opakované podvody,
- úmyslné zranění spolužáka,
- projevy šikanování - cílené a opakované ubližující agresivní psychické a fyzické útoky,
- úmyslné poškození vybavení školy, vandalismus,
- odchod ze školy bez vědomí učitele,
- hrubé chování k zaměstnanci školy,
- 1 – 5 neomluvených hodin.
Druhý stupeň z chování
- opakované prohřešky zmíněné u důtky ředitele školy,
- 6 – 10 neomluvených hodin.
Třetí stupeň z chování
- opakovaně zmíněné prohřešky,
- více než 10 neomluvených hodin.
4. Třídní učitel neprodleně oznámí ředitelce školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání
v pedagogické radě.
5. Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody
prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.
6. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitelky školy
se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.
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4. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro používání slovního hodnocení
1.
a.
b.
c.

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
1 – velmi dobré,
2 – uspokojivé,
3 – neuspokojivé.

2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se hodnotí na
vysvědčení stupni prospěchu:
a. 1 – výborný,
b. 2 – chvalitebný,
c. 3 – dobrý,
d. 4 – dostatečný,
e. 5 – nedostatečný.
3. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla
zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího
programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k jeho věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i
v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
4. Klasifikace výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i
hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
5. Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou
souvislost, která ovlivňuje jejich výkon.
6. Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 2 se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije označení
stupně hodnocení podle odstavců 1 a 2.
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Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a. prospěl(a) s vyznamenáním,
b. prospěl(a),
c. neprospěl(a).
7. Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo
„uvolněn(a)“.
8. Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu, uvádí se na
vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen(a)“.

9. Žák je hodnocen stupněm
a. prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný
nebo odpovídajícím slovním hodnocením, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů není vyšší než 1,5 a jeho chování je
hodnoceno stupněm velmi dobré,
b. prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím
slovním hodnocením,
c. neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím
slovním hodnocením.
10. Žáci s vývojovou poruchou učení mohou být na žádost jejich zákonných zástupců hodnoceni slovně. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých
předmětech 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 výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke
svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji,
ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také
zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí
lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. Hodnocení je vždy individuální.
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5. Komisionální a opravné zkoušky
1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli
nejvýše ze dvou povinných předmětů, s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou školy. Žák může v jednom dni
skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy
žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího
vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálním přezkoušení na jiné základní škole.
Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
5. Komisi pro komisionální přezkoušení nebo opravnou zkoušku jmenuje ředitelka školy, v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitelka
školy, jmenuje komisi krajský úřad.
6. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a. předseda, kterým je ředitelka školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitelka školy,
krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
b. zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
c. přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu.
7. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek
přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitelka 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.
8. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
6. Způsob získávání podkladů pro hodnocení
1. 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 dispozici.
2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem
stanovenými kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.
3. Žák základní školy musí mít z každého předmětu alespoň čtyři známky za každé pololetí. Známky získávají vyučující průběžně během celého
klasifikačního období. Jednotlivé předmětové komise mají stanovena kritéria zásad klasifikace pro každý předmět a seznamují s nimi žáky na
začátku školního roku. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Zkoušení je
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prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při
diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.
4. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocení projevů, výkonů,
výtvorů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka zejména prostřednictvím zápisů do
elektronické žákovské knížky – současně se sdělováním známek žákům.
5. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých
obdobích.
6. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobou předem. Ostatní vyučující o
tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
7. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové
klasifikace žáka i způsob získání známek – ústní, písemné zkoušení. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru
v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
8. V případě, že má žák povolen individuální studijní plán, obsahuje tento plán také podmínky získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci.
9. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí a
také vždy, kdy o to zákonní zástupci požádají.
10. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na určený termín,
poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka,
nikoli veřejně.
11. Třídní učitelé (výchovný poradce) mají povinnost seznámit ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke
způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného
poradce) na pedagogické radě.
12. Klasifikace chování
a. Klasifikace chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a rozhoduje o ní ředitel po projednání
v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro
klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád).
b. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka.
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7. Hodnocení a klasifikace
-

v předmětech s převahou naukového zaměření

stupeň 1 (výborný)
Získané znalosti a dovednosti žák zvládá přesně, chápe jejich souvislosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení
úkolů. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný. Myslí logicky správně. Dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními.
stupeň 2 (chvalitebný)
Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Je zpravidla samostatný, pilný, většinou prokazuje snahu a vzdělávací
aktivitu. Mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti ústního a písemného projevu. Při práci s informacemi má drobné
problémy. Dokáže spolupracovat s ostatními, při učení vyžaduje pouze drobnou podporu nebo pomoc.
stupeň 3 (dobrý)
Žák má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení poznatků a dovedností, dopouští se chyb. Nepřesnosti a chyby dovede za
pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je v celku správné v jeho logice se vyskytují chyby. V týmu nepracuje příliš aktivně, jeho působení je
přínosné v menší míře.
stupeň 4 (dostatečný)
V úplnosti a přesnosti osvojení požadovaných znalostí má žák závažné mezery. Je nesamostatný, jeho ústní i písemný projev má vážné
nedostatky ve správnosti a přesnosti. Některé chyby dokáže žák s pomocí učitele opravit. Získané informace nedovede zpracovat, jeho působení
ve skupině není příliš přínosné, nebo je pasivní.
stupeň 5 (nedostatečný)
Má velmi podstatné nedostatky v osvojení požadovaných poznatků a dovedností. Je nesamostatný v myšlení, jeho písemný a ústní projev má
závažné nedostatky ve správnosti, zpravidla neprokazuje píli. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede pracovat s informacemi,
nedokáže spolupracovat s ostatními i přes pomoc a podporu.
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– v předmětech s převahou výchovného zaměření
stupeň 1 (výborný)
Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své nadání, fantazii, v činnostech je velmi aktivní, materiály a nástroje používá vždy bezpečně. Jeho
projev je esteticky působivý a originální. Jeho tělesná zdatnost má vysokou úroveň.
stupeň 2 (chvalitebný)
Pracuje tvořivě, je převážně samostatný, využívá své nadání, fantazii, v činnostech je aktivní, materiály a nástroje používá bezpečně. Jeho projev
je estetický. Je tělesně zdatný.
stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný. Má problémy zorganizovat si vlastní práci s použitím materiálů a nástrojů. Jeho projev je
méně působiví, je často ovlivněn okolím a podněty učitele. Je tělesně méně zdatný.
stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořiví, je nesamostatný. Vlastní práci je schopen zorganizovat jen s pomocí učitele, materiály a nástroje
většinou nepoužívá bezpečně. Jeho projev není estetický. Není tělesně zdatný.
stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci, je nesamostatný. Vlastní práci není schopen zorganizovat, materiály a nástroje nepoužívá bezpečně ani s podněty
učitele. Jeho projev má vážné nedostatky.
8. Sebehodnocení
Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. Nenahrazuje hodnocení žáka vyučujícím, ale
doplňuje a rozšiřuje hodnotící procesy.
Cílem sebehodnocení žáků je zvládnout samostatné vytváření kvalitní zpětné vazby. Žák je učitelem veden k tomu, aby zvládl:
- objektivně posoudit úroveň osvojovaných poznatků a dovedností a své schopnosti,
- uvědomovat si své silné a slabé stránky,
- monitorovat a regulovat své učení,
- hodnotit své výkony, kvalitu své práce a schopnost učit se,
- stanovit si reálné cíle.
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Sebehodnocení žáků probíhá v jednotlivých předmětech průběžně. Žáci mají svá portfolia, do kterých zakládají výběr svých prací za celý školní
rok. Součástí je i dotazník pro sebehodnocení žáků.

9. Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR
Při hodnocení žáků – cizinců z předmětu český jazyk a literatura se musí přihlédnout k dosažené úrovni znalosti českého jazyka. Závažné
nedostatky v osvojených vědomostech z tohoto předmětu se považují za objektivní příčinu, pro kterou žák nemusí být v průběhu prvního roku
docházky ve škole z tohoto předmětu klasifikován. I při neklasifikování z českého jazyka se na vysvědčení uvádí celkový prospěch. Žák – občan
Slovenské republiky – má právo při plnění studijních povinností používat, s výjimkou českého jazyka a literatury, slovenský jazyk.Škola nemá
povinnost žáka – cizince doučovat jazyk.
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