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1.	Identifikační údaje


1.1	 Název vzdělávacího programu 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Ć.j. ZŠMA/440/10/Pe







1.2  Předkladatel 

Základní škola  Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Ulice, č.p.: 		Masarykova 563

PSČ, město:       	516 01 Rychnov nad Kněžnou
                         
Jméno ředitele:   	Mgr.  Luděk Petr

Kontakty:      	tel.: 494 539 810
                     	fax: 494 539 811
                      	e-mail: reditel@zsrychnov.cz  

Síť škol:		Zařazení do sítě škol s účinností od 5.4.1996

IZO:			Identifikátor zařízení 600 097 544

IČO:			60884835	
                                                                         


1.3  Zřizovatel školy
Město Rychnov nad Kněžnou

Adresa:  		Havlíčkova 136
        	 		516 01 Rychnov nad Kněžnou
Kontakty:  		Statutární zástupce : Jiří Rokl – starosta
                            	Tel.: 494 539 025



1.4	Platnost dokumentu

Od: 	1.9.2010


Podpis ředitele:



Razítko školy:



1.5  Další údaje

Koordinátor ŠVP pro 1. stupeň: 	Mgr. Květa Sedliská
Koordinátor ŠVP pro 2. stupeň:	Mgr. Ivana Vítková







Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu

	2.1 	Charakteristika školy a její priority

Základní škola je od 1. 1. 1995 právním subjektem, který hospodaří s finančními prostředky poskytovanými ze státního rozpočtu a svěřeným majetkem jako příspěvková organizace. Dnem 5. 4. 1995 byla zařazena do sítě škol, předškolních a školních zařízení. Od 22. 4. 2002 získala od Výzkumného ústavu pedagogického statut podpůrné pilotní školy pro přípravu „Manuálu pro tvorbu školních vzdělávacích programů“ a spolupracuje na jeho realizaci v rámci „Modelového vzdělávacího programu Tvořivá škola“.

	MŠMT pověřilo naši školu prováděním školení P v rámci realizace projektu 
P1 – „Informační gramotnost“. 
	V počítačové učebně připojené na internet v rámci vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie pracují žáci 7. – 9. tříd.
	Škola se profiluje do vzdělávací oblasti „Informační a komunikační technologie“ a „Člověk a příroda“ formou disponibilních hodin a v oborech estetických ve vzdělávací oblasti „Člověk a kultura“.
	Naši školu navštěvovalo ve šk. roce 2008/09 ve 22 třídách 515 žáků. Škola měla tři oddělení šk. družiny s maximální kapacitou 90 dětí.
	K výuce žáků 1. stupně a výchovné práci ve ŠD užíváme učebny v pavilonu školy, k výuce žáků 2. stupně učebny v hlavní budově v Masarykově ulici. Škola vlastní 2 tělocvičny, 1 hřiště, jednu jazykovou učebnu, učebnu hudební výchovy, dvě počítačové učebny a dvě multimediální učebny, cvičný byt, školní dílny, učebnu modelování s keramickou pecí, školní pozemek, učebnu fyziky a učebnu chemie. V rámci rozvoje školy plánujeme rekonstrukci půdy na atelier výtvarné výchovy, učebnu přírodopisu a chemie.
	Na škole se vyučuje od třetího ročníku angličtina. Jako druhý cizí jazyk je od osmého ročníku vyučována němčina – žákům je však dána možnost vybrat si i jiný volitelný předmět. V tělesné výchově poskytujeme žákům prostor k osvojování pohybových dovedností zvláště v míčových hrách, atletice a gymnastice. Své schopnosti mohou žáci porovnávat s žáky dalších škol v soutěžích regionálních i celostátních. Škola organizuje lyžařské výchovně-výcvikové zájezdy 7. tříd a plavecké výcviky v plavecké škole. 
	Mimoškolní aktivity pro žáky 1. stupně organizuje převážně ŠD. Na škole dále pracuje kroužek šachový, keramický a kroužek dopravní výchovy pro žáky 1. stupně, žákům 2. stupně je nabízen kroužek logických her a atletický.
	Škola se systematicky věnuje talentovaným žákům, v každém ročníku je otevřena jedna specializovaná třída. Škola spolupracuje s Mensou ČR a je jednou z mála škol v republice, která má statut „Škola spolupracující s Mensou“. Dále byl škole udělen CERTIFIKÁT SPOLEČNOSTI SCIO
za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti ve školních letech 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 a 2008/09.
	Pro žáky s poruchami učení zřizujeme skupiny s reedukační péčí v rozsahu 
1 hodiny týdně.
	Dle nabídky kulturních institucí organizujeme řadu kulturních vystoupení v době vyučování i mimo školní. V rámci výtvarné výchovy navštěvujeme se žáky výstavy pořádané kulturními institucemi ve městě. 
	

	Skladba pedagogického sboru
	Pedagogický sbor je řízen statutárním orgánem, zástupcem statutárního orgánu, zástupcem ředitele školy a vedoucí vychovatelkou ŠD. V něm pracuje 12 učitelů 1. stupně ZŠ, 18 učitelů 2. stupně, 3 vychovatelky ŠD a výchovný poradce.
	Vyučovací hodiny na 1. stupni jsou učeny 100% kvalifikovaně, na 2. stupni není kvalifikovaně vyučována angličtina.
	Nekvalifikovanost odstraňujeme získáváním aprobovaných učitelů pro nadcházející školní roky nebo získáním kvalifikace u nekvalifikovaných učitelů studiem na VŠ.Jedna nekvalifikovaná učitelka již dálkově studuje, druhá se již mnoho let pokouší o přijetí na univerzitu.
	Kvalifikovanost vychovatelek ŠD je stoprocentní.
	Pedagogičtí pracovníci školy pracují v metodických orgánech školy, PC v Rychnově nad Kněžnou i PC v Hradci Králové. 


Spolupráce školy s rodiči a veřejností
	Při škole je zřízena rada školy jako instituce poradní. Spolupráce mezi rodiči žáků a školou je zajištěna třídními schůzkami, pravidelnými konzultacemi rodičů a vyučujících jejich dětí o prospěchu a chování, písemnými zprávami po pedagogických radách. Všechny podstatné informace jsou uvedeny na www stránkách školy:
„www.zsrychnov.cz“.
	Své zastoupení má škola i v Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí MěÚ v Rychnově nad Kněžnou. Sportovní akce škola zajišťuje ve spolupráci s jednotlivými oddíly tělovýchovných jednot ve městě, kulturní akce ve spolupráci s Déčkem, městským divadlem a kinem a ostatní akce ve spolupráci s PC v Rychnově nad Kněžnou.
Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce
Projekt práce s talentovanými žáky
- v každém ročníku 2. stupně existuje 1 třída pro talentované žáky. Více v kapitole „Práce s talentovanými žáky“.

Projekt “Nadané dítě. Eu“

	3) Než se stanu školákem 
- v období říjen až leden před nástupem do školy nabízíme speciální projekt pro budoucí školáky a jejich rodiče. Úkolem je nenásilnou formou připravit děti na vstup do školy a seznámit je s prostředím i budoucími třídními učiteli.
4) Projekt EU peníze školám 
- je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (ZŠ). Jejím smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. Podporou sedmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace: 
	čtenářská a informační gramotnost 

cizí jazyky 
využívání ICT 
matematika 
	přírodní vědy 
finanční gramotnost 
inkluzivní vzdělávání 
5) Spolupráce s Mensou ČR a Centrem nadání
	- na základě dlouhodobé spolupráce s touto organizací v oblasti péče o nadané žáky získala škola právo představovat se ve svých materiálech jako škola spolupracující s Mensou. 
 
6) Den plný her
	- škola jednou za rok pořádá ve spolupráci s Mensou pro vlastní žáky i pro veřejnost, zejména pro budoucí žáky šestých tříd speciální projekt. Jeho úkolem je vyhledávat  nadané děti do budoucích tříd pro talentované žáky a seznámit veřejnost  s činností školy v této oblasti.

7) Projekt práce s dětmi s poruchami učení a chování.

8) Projekt „Rizikové chování“. Prevence negativních jevů.

9) Slavnostní přijímání žáků do 1. tříd 
	- slavnostní zahájení školního roku dne 1.9. v budově školy - shromáždění prvňáčků společně s rodiči, třídními učiteli, vedením školy a představitelů města, na kterém jsou budoucím žákům předány upomínkové dárky.

10) Slavnostní vyřazování absolventů školy
	- shromáždění absolventů 9. tříd, jejich  rodičů, pedagogů i zástupců města v prostorách Pelclova divadla, na kterém jsou žákům předány pamětní listy společně s vysvědčením.

11) Vyber místo, zasaď strom – projekt financovaný z EU se spoluúčastí školy

12) Projekt zjišťování znalostí žáků ve spolupráci s firmou SCIO. Za dlouholetou účast v projektu získala škola certifikát „Za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti“.

13) Řemeslo má zlaté dno a čisté ruce – projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost.

14)  Projekt „Volba povolání“ – Hospodářská komora KHK KHK.

	15) Adaptační kurz – akce v prvním týdnu nového školního roku pro žáky šestých tříd.

16) Škola se zapojuje do projektů operačních programů (EU. MŠMT, KÚ atd.)
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Výhled školy
	Škola může být v současných ekonomických podmínkách úspěšná jen tehdy, bude-li mít dobré materiální a technické zázemí, kvalitní  a zodpovědné nepedagogické zaměstnance, kvalifikovaný a flexibilní pedagogický sbor a dostatek žáků. Počet žáků a naplněnost tříd je dnes kritériem, od kterého se odvíjí výše mzdových a neinvestičních prostředků pro školu.
Předpokládaný výhled na 5 let je uveden v tabulkách:



P o č e t       ž á k ů
Roč./š. r
1
2
3
4
5
1-5
6
7
8
9
6-9
1-9
2009/10
40
46
67
49
39
241
70
67
72
47
256
497
2010/11
42
40
46
67
49
244
50
70
67
72
259
503
2011/12
44
42
40
46
67
239
60
50
70
67
247
486
2012/13
46
44
42
40
46
218
65
60
50
70
245
463
2013/14
48
46
44
42
40
218
52
65
60
50
227
445


P o č e t       t ř í d
Roč./š. r.
1
2
3
4
5
1-5
6
7
8
9
6-9
1-9
2009/10
2
2
3
2
2
11
3
3
3
2
11
22
2010/11
2
2
2
3
2
11
2
3
3
3
11
22
2011/12
2
2
2
2
3
11
3
2
3
3
11
22
2012/13
2
2
2
2
2
10
3
3
2
3
11
21
2013/14
2
2
2
2
2
10
2
3
3
2
10
20


a/  Řízení  školy
  Posílení spolupráce mezi prvním a druhým stupněm s cílem vytvoření optimálního školního     vzdělávacího plánu.
   Chceme posílit soužití učitelů 1. a 2. stupně a organizovat více společných akcí.
   Hodláme výrazně zvýšit kvalifikovanost pedagogů. Na 1. stupni bude základní podmínkou schopnost výuky angličtiny. Na druhém stupni  vyučující angličtiny zahájila vysokoškolské magisterské studium .
   Pokusíme se využívat granty EU na vzdělávání
 Aktivizujeme metodická sdružení a předmětové komise, posilujeme společenské postavení  vedoucích metodických orgánů
   Dále budeme rozvíjet vedlejší činnost školy jako významný zdroj financování.

b/ Oblast výchovně vzdělávací
   Prevence patologických jevů (drogy, šikana, návykové látky) - záležitost všech učitelů, zejména třídních a učitelů rodinné výchovy. Garanty budou preventista a výchovný poradce.

c/ Prezentace školy 

   Chceme více využívat zejména místních sdělovacích prostředků a elektronických médií pro informace nejen vedení školy, ale i zpráv žáků o životě školy.
        Podstatné a aktuální informace budou zveřejňovány na internetové adrese www.zsrychnov.cz	

d/ Oblast materiálně technická

        Ve školním roce 2009/10 bude dokončena rekonstrukce pavilónu ( nová okna, zateplení střechy, rekonstrukce vstupu do školy.
        Ve školním roce 2009/10 bude provedena rekonstrukce učebny jazyků na hlavní budově tak, aby byla její kapacita zvýšena na 24 žáků.

Následující záležitosti lze řešit pouze ve spolupráci se zřizovatelem. Bude-li však  i v dalším volebním období mít zastupitelstvo a vedení města  tak kladný vztah ke škole jako dosud, věříme, že se nám  podaří  přesvědčit je o nutnosti následujících úkolů:
   Po předběžné dohodě se zřizovatelem by se měla dokončit oprava fasády budovy č.p. 563. 
    Perspektivně hodláme využít půdu v budově 2. stupně. Zde by měly vzniknout odborné učebny výtvarné výchovy, přírodopisu a informatiky s příslušným zázemím.


2.1.2       Spolupráce školy s organizacemi

	Spolupráce se školní radou	
Škola spolupracuje se školskou radou a informuje ji o koncepci školy. Školské radě předkládá k projednání školní vzdělávací program a školní řád, který obsahuje rovněž pravidla pro hodnocení výsledků žáků v základní škole. Dále spolupracuje se školskou radou ve všech bodech, které ukládá Školský zákon v paragrafu 168.
	Škola spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou v Rychnově nad Kněžnou v těchto oblastech:
-	Organizace psychologického vyšetření zaměřeného na zjišťování struktury intelektových schopností pro zařazování žáků do tříd pro talentované žáky.
-	Zjišťování struktury intelektu pro zájemce z devátých tříd pro vhodnost volby povolání.
-	Sociometrický průzkum pro zlepšení vztahů v kolektivech tříd.
-	Pedagogicko psychologická vyšetření při vyšetřování SPU (specifických poruch učení).
-	Zjišťování školní zralosti.
-	Vyšetření pro odklad školní docházky.
       Škola spolupracuje s Mensou České republiky v oblasti péče o nadané   
    žáky.
       Škola spolupracuje s agenturou SCIO jak v oblasti testování žáků, tak v oblasti zjišťování klimatu školy a názorů dětí i rodičů.




3	 Charakteristika školního vzdělávacího programu
3.1	Základní filozofie programu
Náš školní vzdělávací program  naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech činnostního učení a vychází z principů Tvořivé školy.
Modelový školní vzdělávací program Tvořivá škola vychází v souladu s RVP ZV z poznatků, že:
•	v základním vzdělávání jde o to, aby si žáci osvojili základní poznatky o životě kolem sebe, (nelze naučit vše, k čemu lidstvo v poznání došlo);
•	k učení lze žáky motivovat a učinit je zajímavým a přiměřeným jejich věku;
•	nejlepších a trvalých výsledků lze dosáhnout na základě porozumění určitému jevu, toho lze dosáhnou tehdy, když žák zapojí do učení co nejvíc smyslů, když bude provádět činnosti, pozorovat, hovořit o nich, vyslovovat závěry – objevovat;
•	chceme-li dosáhnout dobrých výsledků u všech žáků, musíme jim dát prostor pro učení, protože stejných výsledků nelze dosáhnout u všech žáků za stejnou dobu;
•	kvalitu vzdělávání neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost a použitelnost pro život;
•	efektivitu vzdělávání nelze založit jen na posuzování chyb žáků a na přípravě (připravenosti) pro přijímací zkoušky, ale je nutné využít nové mechanismy k hodnocení výsledků vzdělávání postavené na průběžném hodnocení činností žáků, na ověřování schopnosti řešit problémy komplexně a na celkovém posunu žáka nejen v kvalitě vědomostí a rozvoji dovedností, ale zejména v komplexním rozvoji osobnosti žáka;
•	pozitivně laděné hodnotící soudy, užívané průběžně, mají vyšší motivační hodnotu a vedou k celkově dobrému zvládání učiva.
Činnostní učení vede žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. Učí je, že trvalých vědomostí lze nabývat hlavně na základě vlastní činnosti.
Tvořivá škola nepředkládá žákům zpravidla hotové výsledky a poznatky k osvojení, ale vede je k tomu, aby vše nové, pokud to lze, získávali na základě činností, pozorování, pokusů – na základě objevování. Nezaměstnává jednostranně rozum a paměť žáků, ale působí také na jejich city a vůli. Nehromadí jen množství vědomostí místo jejich kvality, ale snaží se rozvíjet schopnosti žáků a  seznamovat je s pracovními metodami a postupy. Tyto metody a postupy si žáci osvojují tak, aby je uměli uplatnit v životě a mohli se sami dál vzdělávat.
Činnostní učení je založené na metodě objevování. Žáci objevují principy a zákonitosti jevů a problémů sami, na základě kroků určených učitelem. Manipulací s pomůckami a vlastní činností si žáci poměrně rychle a především trvale osvojují praktické zkušenosti, poznávají k čemu nový poznatek a dovednost slouží. Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život kolem nás, a tak má pro žáky osobní smysl, a zároveň se zaměřuje na zvládnutí podstatných jevů. Činnosti s konkrétními věcmi a pokusy učí žáky vnímat učení jako činnost důležitou pro vlastní život i existenci okolního světa. V průběhu vzdělávacího procesu je žák veden k samokontrole, samohodnocení a samostatnému rozhodování. Učí se pracovat sám i spolupracovat v týmu. 
Základní metoda činnostního učení – metoda objevování – staví do popředí význam otázek žáků ve vyučování. Je-li dítě schopno k určitému jevu položit otázku, je to znamení, že o pozorovaném jevu přemýšlí, hledá vysvětlení, je
schopno mu porozumět a na otázku najít správnou odpověď. V pokládání otázek pomáhá žákům hlavně pozorování určité prováděné činnosti. 
Úloha učitele spočívá v tom, aby žákům několik „žákovských otázek“ formuloval sám, aby je povzbuzoval, aby jim dával dostatek příležitostí k vzájemnému kladení otázek, aby pozitivně podpořil i otázky neobratně formulované. Učitel brzy pozná, že se žáci ve formulaci otázek lepší, že jsou stále obratnější a pohotovější. Schopnost ptát se je jedním z klíčů k úspěšnému učení a získává se hlavně cvikem. Otázky kladené žáky ke kterýmkoli partiím učiva provokují myšlení žáků, vedou je k hledání vysvětlení, výrazně napomáhají k učení.
Pro žáky je vždy při probírání nové látky nejdůležitější vytvořit si prostřednictvím činností představu o jevech, kterým chceme učit, a naučit se tyto jevy vnímat. Průběžně musíme žáky nechat o pozorovaných jevech hovořit, a tím se u nich postupně vytváří jejich věku přiměřený odborný slovník. Až po dokonalém zvládnutí prvních dvou kroků všemi žáky přichází na řadu automatizace – procvičování učiva činnostními i klasickými formami.
Další důležitou metodou činnostního učení je individualizace, tzn. dát každému žákovi možnost, aby daný úkol nebo problém řešil vlastním způsobem, na základě svých zkušeností a dovedností. Tato metoda napomůže učiteli dobře poznat, do jaké míry žáci zvládli učivo, zvláště když učitel dovede využívat individualizaci pro zpětnou vazbu. Tato metoda vede také k tomu, že si žáci uvědomí, co se vlastně učí a co z toho už umí. 
Významnou roli při této práci má zdůvodňování zvoleného řešení, tedy odpovědi na otázku, proč jsem řešení provedl právě tak. Žáka tím vedeme k přemýšlení o své práci, k jejímu srovnávání s prací spolužáků, k uvědomění si dalších možností řešení. Tato činnost přispívá značnou mírou k rozumovému vývoji žáka. Velkým kladem, který činnostní metody přinášejí do výuky, je chuť a radost, s jakou děti pracují.
K základním pracovním metodám činnostního učení patří metody aktivizující, zejména metoda situační, problémová a projektová, metody názorně demonstrační, metody slovní, zejména dialogické, metody samostatné práce, metody výzkumné, tvořivá práce s učebnicemi, pracovními sešity a didaktickými pomůckami a hrami.
Vyučovací metody při činnostním učení jsou volné v mezích, které jsou dány přirozeným vývojem žáků. Učitel volí v těchto mezích a při dokonalé znalosti učební látky takové metody, aby v každém předmětu soustavně rozvíjel zájem žáků, a dosahoval tak co nejlepších výsledků bez přetěžování žáků a přepínání vlastních sil.
Menší nadání nebo částečná neznalost v některé oblasti by neměly být překážkou rozvoje žáka v jiných oblastech. Aby toho mohlo být dosaženo, zaměřuje se Tvořivá škola na využívání mezipředmětových vztahů. To znamená, že učí žáky užívat všech vědomostí a dovedností, kterým se naučili při každé vhodné příležitosti, ve všech učebních předmětech i v praktickém životě. 
Psychologické zdůvodnění činnostního učení spočívá v uvědomění si toho, že nejpevnější spoje se vytvářejí životními situacemi. Psychologové totiž poznali, že v paměti vydrží dlouho, často i trvale to, co žák sám pozoroval, promyslel či vykonal. Je nutné vědět a dodržovat, že žákova paměť nemá být přetěžována zbytečnými podrobnostmi.
Při osvojování nového učiva dbáme v Tvořivé škole vždy na to, aby nové učivo vycházelo z učiva předešlého, aby byly nové představy zařazovány do okruhu představ starších.
Rozvoj inteligence žáka je v Tvořivé škole podporován tím, že je žákovi umožněno samostatně  se rozhodovat, uvažovat, provádět svoje činnosti, učit se řešit problémy. Žák své činnosti provádí samostatně. Vedeme ho přitom k samostatnému pozorování, srovnávání, rozboru pozorovaného jevu, k vlastnímu uvažování, kladení otázek, ke komunikaci. Činnosti organizujeme tak, aby žáci byli často v situacích, které vyžadují, aby o práci přemýšleli.
Tvořivá škola se uplatněním činnostního učení stává školou založenou na radostné práci žáků. Učitel sám je při činnostních formách výuky organizátorem a usměrňovatelem práce žáků. 
Zájem žáků, který je při tomto způsobu výuky zřejmý, jejich vnitřní zaujetí pro řešení předkládaných problémů, jejich radost i z dílčích úspěchů, to vše přináší  pocit vnitřního uspokojení také pro učitele. Prožívání každodenních drobných překvapení z někdy i nečekaných úspěchů žáků, které běžná výuka řadí mezi méně schopné, přináší učiteli radost, dává mu pocit naplnění a uvědomění si krásy učitelského povolání.
Pracovní postup k dosažení určitého učebního cíle se řídí nejen povahou probíraného učiva, ale též charakterem vývojového období žáků.
Nedoporučuje se hodnotit žáky podle unifikovaného modelu. Každý má mít nárok na individuální tempo, možnost chybování a znovuobjevování, hodnocení podle individuálního pokroku v učení. Každý má mít prostor na individuální projev a názor, prostor pro vzájemnou komunikaci a spolupráci. 
Je třeba připravit na školách pro žáky podmínky, ve kterých by cítili jistotu, bezpečí, sebedůvěru, sounáležitost, ve kterých by se mohli seberealizovat. V průběhu vyučování dbáme na pozitivní ladění hodnotících soudů. Uvědomujeme si, že všechny neúspěchy žáků, obzvláště počáteční, nepříznivě dopadají na vztah žáků ke škole i k dalšímu učení.

Náš školní vzdělávací program Tvořivá škola pro základní vzdělávání navazuje svým pojetím na tradice české činné školy, kterou lze charakterizovat:
•	má činnostní ráz
•	je pozitivní vůči žákům
•	podněcuje žáky k tvořivé práci
•	navrací do školy „zdravý selský rozum“
•	při výuce využívá zkušeností žáků
•	klade důraz na motivaci žáků k učení
•	při výuce se dbá na vysvětlení, proč se čemu učí
•	zpětná vazba je důležitou formou zařazovanou do každé vyučovací hodiny
•	je snahou všech vyučujících, aby bylo probírané učivo žáky dobře zvládnuto
•	umožňuje účelně spojovat učiva několika předmětů do projektů
•	zdůrazňuje mezipředmětové vztahy

V popředí záměrů a cílů našeho školního vzdělávacího programu Tvořivá škola je rozvoj tvořivosti žáků. Důležitým předpokladem pro rozvoj tvořivosti je motivovat žáky tak, aby měli radost z pochopení probíraného učiva. Přitom je třeba respektovat jejich individuální vlohy.
Aby žáci byli schopni tvořivě riskovat při řešení úkolů a problémů, je třeba podporovat jejich samostatnost, sebejistotu, zodpovědnost, pozitivní sebehodnocení. Učitelé se pro žáky stávají partnery a poradci, pomocníky na cestě za samoobjevováním, stávají se jejich oporou.
Veškerá činnost učitelů a především žáků je ve finále doprovázena pocity uspokojení a radosti z dobrých výsledků.
Dalším principem tvořivé školy je ta skutečnost, že žák je stále podněcován k produkování myšlenek, nápadů, kladení otázek, odpovídání. Často se tak děje při činnostním učení, ať už s pomůckami, nebo na základě úloh ze života. 
Důraz klademe na využívání poznatků v rámci smysluplných celků, na individuální porozumění a nepřetěžování žáků. Každá činnost, která žáka zapojuje do vyučovacího procesu, která mobilizuje jeho síly, je tou nejlepší metodou získávání nových zkušeností. Ve srovnání s tradičními metodami je činnostní metoda mnohosmyslová, motivující a je velmi často zdrojem pozitivních prožitků, bez pasivního osvojování si hotových poznatků. Žákům v různých vyučovacích předmětech při činnostech proto vytváříme situace, které budou schopni řešit.
Vícesmyslovým zapojením žáků do vyučování je podněcovaná jejich aktivita, posiluje se v nich sebedůvěra, která je vede k soustředěné práci.
Tvořivá škola zdůrazňuje individualizované a kolektivní učení.
Individualizovaným učením rozumíme kteroukoliv formu vyučování, při níž rychlost, kterou žák postupuje při osvojování vědomostí, závisí jen na jeho
schopnostech a na jeho práci (činnostech). Uváděný vzdělávací program uplatňuje též výuku kolektivní, činnostní učení do tohoto způsobu práce však často vnáší individualizaci. 
Učitel má možnost individuálně sledovat žáky, neboť při manipulaci s věcmi se zobrazuje mysl žáků přímo před každým z nich. Může tak přizpůsobit postup výuky pozorované individuální práci žáků. Vede žáky k hovoru o pozorovaném jevu (problému), tím se mnohé objasní i ostatním spolužákům. Velký význam má také to, že nikdo není izolován. Vzájemná nápodoba činností a vyjadřování mezi žáky zefektivňuje vyučování. Vlastní činnosti zařazujeme do výuky krátce a často v různých formách, aby upoutaly pozornost všech žáků, vedly dříve či později k znovuobjevení poznatku, k pochopení učiva a jeho dobrému zvládnutí. Předchází se tak bezduchému memorování látky naučené zpaměti bez porozumění. Kolektivní individualizovaná výuka s využitím činností žáků a zpětné vazby přináší do vyučovacích hodin přirozenou potřebu diferenciace a skupinové práce. Při hovoru o pozorovaném jevu jsou kladeny otázky nejen učitelem, ale i žáky navzájem. 
V rámci vzdělávacího programu Tvořivá škola, ze kterého vycházíme, se realizuje harmonický rozvoj tělesných i duševních schopností každého dítěte.
Činnostní učení v tvořivé škole umožní postupně každému žákovi, aby pocítil uspokojení nad svými dosaženými výsledky. Vědomí úspěchu je pak každému vzpruhou k překonávání překážek. Škola musí umožnit každému žákovi takový tělesný a duševní vývoj, jakého je schopen. Způsob a míra žákova rozvoje se neposuzuje jen podle míry vědomostí, ale zejména, podle toho, s jakou jasností a jistotou dovede žák myslet, své myšlenky vyjadřovat a řešit úkoly z praktického života, jak se vyvíjí jeho osobnost ve své mnohostrannosti.


3.2	Pojetí a cíle základního vzdělávání

Vzdělávací program Tvořivá škola se v plném rozsahu ztotožňuje s výchovně vzdělávacími cíli a kompetencemi uváděnými v RVP ZV.
Naše škola má tyto vzdělávací cíle:
1.	Osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení.
2.	Tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy.
3.	Všestranně a účinně komunikovat.
4.	Spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.
5.	Projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost.
6.	Projevovat pozitivní city v chování a v prožívání životních situací; vnímavost a citové vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě.
7.	Aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví.
8.	Žít společně s ostatními, být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám.
9.	Poznat své reálné možnosti a uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.


3.3	Klíčové kompetence

Úroveň RVP	Úroveň ŠVP

Klíčové kompetence




Cíle základního vzdělávání	Výchovné a vzdělávací
	 strategie školy



Cílové zaměření	Výchovné a vzdělávací strategie
vzdělávacích oblastí	vyučovacích předmětů



Vzdělávací obsah	Učební osnovy
Očekávané výstupy	Rozpracované výstupy
Učivo	Rozpracované učivo	
Klíčové kompetence jsou v návaznosti na celoevropský směr členěny do souborů zaměřených:  
•	na učení;
•	na řešení problémů;
•	na toleranci ostatních lidí;
•	na komunikaci;
•	na pracovní činnosti , spolupráci a podnikání
Klíčové kompetence představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v různých učebních i praktických činnostech a situacích. Jsou klíčem k úspěšnosti člověka v celoživotním učení, v práci, zájmové činnosti i osobním životě. Na utváření klíčových kompetencí se podílejí všechny vzdělávací oblasti, které poskytují svým obsahem dostatek příležitostí k jejich naplňování. Konkrétní podoba vzdělávacích cílů a kompetencí je vyjádřena ve výchovně vzdělávacích cílech jednotlivých vzdělávacích oblastí.
Počáteční etapou naplňování výchovně vzdělávacích cílů programu je 1. období základního vzdělávání (1. – 3. ročník), ve kterém se buduje základ pro další vzdělávací i osobnostní rozvoj žáků.
K vybavení žáků souborem klíčových kompetencí škola dospěje v rámci vzdělávacího programu Tvořivá škola prostřednictvím činnostního učení. 
Z této filozofie vyplývá nutnost dodržovat pedagogické postupy specifické pro činnostní učení.



3.4	Cíle činnostního učení směřované k žákům a k učitelům

1)	Cílem činnostního učení je, aby žáci:
•	poznali a osvojili si strategii učení a byli motivování pro celoživotní vzdělávání;
•	zvládli základy všestranné komunikace;
•	naučili se spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých;
•	byli utvářeni a projevovali se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti;
•	projevovali pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací;
•	vnímali citové vztahy k lidem, k prostředí, kde žijí, k přírodě;
•	získali pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránili; 
•	byli schopni žít společně s ostatními lidmi, byli tolerantní a ohleduplní  k druhým lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám;
•	poznali své reálné možnosti a dovedli je uplatňovat při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci;
•	dokázali v životě používat všech ve škole nabytých zkušeností.
2)	Cílem činnostního učení je, aby učitelé:
	a) porozuměli smyslu a principům činnostního vyučování a vzdělávání, tj.:
•	vyučovat prostřednictvím vlastní činnosti žáků, využívat smyslové poznání a zkušenosti žáků;
•	vytvářet prostředí, ve kterém se žáci cítí dobře a chtějí se učit, které dává prostor pro žákovu seberealizaci a sebedůvěru;
•	poznávat (diagnostikovat) žáky, jejich potřeby a schopnosti;
•	dát žákům přiměřený čas k učení a vést je k trvalému osvojení vědomostí;
•	rozvíjet klima dobrých vztahů mezi žáky, mezi žákem a učitelem;
•	volit učivo ve shodě s individuálními možnostmi a zájmy žáků, klást důraz na smysluplné učení (dialog, kooperaci), respektovat schopnosti žáků;
•	vytvářet u žáků logické a kritické myšlení;
•	učit žáky pracovat s informacemi, vyhledávat souvislosti, propojovat poznatky různého druhu, rozumět grafům, diagramům a tabulkám;
•	rozvíjet schopnost žáků spolupracovat a pracovat v týmu;
•	utvářet u žáků schopnost poslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí;
•	vést žáky k vlastní organizaci učení.
	b) osvojili si dovednosti činnostního učení, např.:
•	využívat vhodných učebnic a učebních pomůcek k nim náležejícím;
•	využívat vhodné pomůcky pro individuální činnosti žáků;
•	organizovat vnitřní diferenciaci ve třídě;
•	hodnotit znalosti žáků, nikoli jejich slabiny;
•	organizovat práci žáků ve skupinách;
•	vytvářet projekty s využitím mezipředmětových vztahů.
	c) osvojili si vyučovací metody a formy činnostního učení, které:
•	podporují u žáků poznávání a aplikaci poznatků v praxi;
•	využívají objevování na základě tvořivosti žáků (výběr vhodných problémů);
•	využívají sebekontrolu a sebehodnocení žáků.
	d) chápali souvislosti činnostního učení a jiných modelů současného vyučování a učení.
Přednosti činnostního učení:
	1.	Tempo se přizpůsobuje schopnostem žáků ve třídě.
	2.	Činnostní charakter výuky podporuje soustředění žáků na výuku.
	3.	Každý den přináší dítěti pokrok.
	4.	Neustále podněcuje zájem žáků o učení.
	5.	Důsledkem radosti z práce a zájmu žáků o učení je dobrá kázeň ve třídě.
	6.	Žáci jsou činnostmi, svými otázkami a odpověďmi vedeni k sebedůvěře, nezávislosti a lepším pracovním návykům.
	7.	Zpětná vazba mezi učitelem a žákem umožňuje okamžitě odhalovat chyby žáků, pracovat s nimi, průběžně a snadno je odstraňovat.
	8.	Žáci nejsou přetěžováni, jejich psychický vývoj probíhá přirozeně. Činnostní učení napomáhá rozvoji schopností všech žáků.
	9.	Učiteli činnostní učení umožňuje důkladnější poznání každého žáka, vede ho k úvahám o tom, co dál který žák potřebuje ke svému individuálnímu rozvoji.
10.	Prostor pro naučení je dán i žákům, kteří by jinak mohli být pokládáni za průměrné nebo i podprůměrné.
11.	Činnostní charakter výuky dává dostatek prostoru k dobrému individuálnímu rozvoji nadaných žáků. 
12.	Výsledky jsou trvalejší – pokračuje se až po zvládnutí předchozí látky většinou žáků – mizí špatná práce.
13.	Stálé podněcování žáků k samokontrole a sebehodnocení, které činnostní výuku vždy provází, přivádí mnohé žáky k dovednosti pracovat bezchybně.
14.	Činnostní učení vyhovuje dětem typů zrakového, sluchového i motorického, protože se do výuky zapojuje více smyslů.
15.	Hodnocení žáků je snadnější, neboť učitel každým dnem může sledovat pokroky v pochopení a aplikaci učiva.
	Při činnostním učení se vytváří velmi dobrý lidský kontakt mezi učitelem a žákem i mezi žáky navzájem. Tento kontakt se postupně přetváří ve společně uznávaná pravidla naplněná aktivitou, spoluprací, prostorem pro každého.

Díky aktivnímu zapojení všech žáků do výuky vede činnostní učení k přirozené integraci dětí ze sociálního a kulturního znevýhodněného prostředí.



3.5  Vzdělávací období základního vzdělávání a učební     plán

Základní vzdělávání žáků se realizuje v průběhu povinné devítileté školní docházky. 
Vzdělávací a výchovný proces je v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání rozdělen na 3 období:
     1. stupeň:         		    	1. období  – 1. - 3. ročník;
                                                       	2. období  – 4.- 5. ročník;
2. stupeň:                                                     	 6. - 9. ročník.

Každé vzdělávací období má svůj vzdělávací obsah a stanovené očekávané výstupy, které jsou 
pro 1. a 2. stupeň závazné. 
První část  Školního vzdělávacího programu Tvořivá škola je připravena pro základní vzdělávání žáků v 1. období povinné školní docházky, tj. v 1. až 3. ročníku. RVP ZV stanovuje očekávané výstupy na konci 3. ročníku orientačně


Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
 
Vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných se uskutečňuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 73/2005 Sb. V péči o nadané škola spolupracuje s PPP v Rychnově nad Kněžnou a s Mensou ČR.
Problematika výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných žáků je významná nejen proto, že mimořádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, ale také proto, že rozvoj nadání těchto jedinců má podstatný význam pro celou společnost.
Nadání je definováno jako soubor schopností, které umožňují jedinci dosahovat výkonů nad rámec běžného průměru populace. Množství žáků s mimořádným nadáním se odhaduje na 3 až 10 %. Mimořádně nadaný žák může disponovat jedním, ale i několika druhy nadání.
Tyto děti vyžadují diferencované vzdělávací programy a péči nad rámec výuky běžně poskytované klasickým vzdělávacím programem k tomu, aby mohly přispět ke svému prospěchu i užitku společnosti. Děti schopné vysokého výkonu zahrnují ty, které demonstrují prospěch anebo potenciál v jakékoliv jedné či více z těchto oblastí: 
	všeobecné intelektové schopnosti, 
	specifická/jednotlivá akademická způsobilost, 
	kreativní a produktivní myšlení, 
	schopnosti vůdcovství, 
	výtvarné umění, 
	psychomotorické schopnosti.

Škola, která dokáže pro tyto žáky vytvořit dostatečně podnětné vzdělávací prostředí s širokou nabídkou a prohlubováním učiva, plní jeden ze základních požadavků péče o mimořádně nadané žáky - a to eliminaci nudy a zklamání z toho, že se ve škole nepracuje s dalšími informacemi, které by zásadně obohacovaly již existující znalosti těchto nadaných žáků.
Pro rozpoznávání a rozvíjení mimořádného nadání má základní vzdělávání zcela zásadní význam. Především jde o etapu vzdělávání, kterou prochází celá populace žáků, zároveň jde o období, které je dostatečně dlouhé pro systematické sledování žáků, pro rozpoznávání a rozvoj jejich nadání i pro možnost jejich uplatnění v konkrétních činnostech. Tito žáci potřebují specifickou péči a pomoc ze strany školy i rodiny, především při stimulaci a vytváření vhodných podmínek.
Identifikace nadání
Identifikace mimořádného nadání je dlouhodobý proces. Uplatňují se při něm metody pedagogické, psychologické, pedagogicko-psychologické i laické. Jde především o pozorování žáků ve školní práci, rozbor výsledků práce žáka a portfólio žáka, hodnocení testů a úloh, rozhovory se žákem a jeho rodiči. Především u žáků do 9 let je náročné jednoznačně stanovit, zda se jedná o mimořádné nadání, nebo o nerovnoměrný (zrychlený) vývoj, který se postupně může vyrovnávat s věkovou normou a ve výsledku se může pohybovat v pásmu lepšího průměru. Při vyhledávání mimořádně nadaných žáků je třeba věnovat pozornost i žákům s vývojovou poruchou učení nebo chování, s tělesným handicapem, žákům z odlišného kulturního a znevýhodňujícího sociálního prostředí.
Specifika mimořádně nadaných žáků:
ź	žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky
ź	problematický přístup k pravidlům školní práce
ź	tendence k vytváření vlastních pravidel
ź	sklon k perfekcionismu a s tím související způsob komunikace s učiteli, který může být i kontroverzní
ź	vlastní pracovní tempo
ź	vytváření vlastních postupů řešení úloh, které umožňují kreativitu
ź	malá ochota ke spolupráci v kolektivu
ź	rychlá orientace v učebních postupech
ź	záliba v řešení problémových úloh zvláště ve spojitosti s vysokými schopnostmi oboru; přeceňování svých schopností u žáků s pohybovým nadáním
ź	kvalitní koncentrace, dobrá paměť, hledání a nacházení kreativních postupů
ź	vhled do vlastního učení
ź	zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky, především ve vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte
ź	potřeba projevení a uplatnění znalostí a dovedností ve školním prostředí
Práce s nadanými žáky klade na učitele vysoké nároky týkající se jejich didaktické i odborné kompetence. Důležitý je zájem celého pedagogického sboru, aby se nestalo, že někteří učitelé nebudou žáky povzbuzovat k většímu úsilí. Učitelé si jsou vědomi, že škola spravedlivě dbá vzdělávacích potřeb všech svých žáků a že nadaní potřebují náročnější práci na vyšší úrovni.

3.7	Práce  s talentovanými žáky na 1. stupni

Při vzdělávání mimořádně nadaných  dětí na 1. stupni školy  vychází způsob výuky důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace. Škola dle individuálních potřeb žáka zvolí jednu nebo více z těchto pedagogicko-organizačních úprav jeho vzdělávání:
	individuální vzdělávací plány 

doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu 
zadávání specifických úkolů 
zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů 
vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech 
Děti pracují společně se svými vrstevníky podle vlastního školního vzdělávacího plánu 1.stupně, méně času však je nutné věnovat vyvozování a pochopení nového učiva a jeho procvičování. Práce s talentovanými dětmi tak umožní zaměřit se na prohlubování a rozšiřování nového učiva. Nadaní žáci jsou vedeni k tomu, aby se sami zapojili do učení, aby komunikovali o činnostech a problémech, aby měli možnost vyjádřit svůj vlastní názor a byli schopni ho obhajovat. 
V hodinách s talentovanými dětmi se škola více zaměří na samostatné řešení úkolů, ale i na práci v týmu.
Žáci získají  možnost dle svých schopností pracovat na projektech, které jim poskytnou nové znalosti z různých oblastí. Při práci na projektech budou vedeni vedeni k tomu, aby  využívali různých encyklopedií, obrazových materiálů a internetu. Naučí se tak sami vyhledávat, třídit a zpracovávat informace.
Talentované děti jsou vedeny k účasti na místních, regionálních i celostátních soutěžích, olympiádách a soutěžích.



3.8    Práce s talentovanými žáky na 2. stupni 


Škola poskytuje zvláštní péči žákům nadaným, kteří dosahují vyšší úrovně v oblasti rozumových schopností a dovedností. Takoví jedinci jsou na základě výběrového řízení přijímáni v 6. ročníku do speciální třídy a vzděláváni s využi-tím speciálních metod, postupů a forem. Výběrové řízení probíhá ve spolupráci s krajskou koordinátorkou péče o nadané z PPP v Rychnově nad Kněžnou.
Výhody tohoto přístupu 
	Studenti mají větší příležitost kontaktovat se s podobně nadanými vrstevníky, což je rozvíjí zejména v sociální oblasti. 

Žáci jsou vyučováni v souladu se speciálními postupy a osnovami, které odpovídají jejich schopnostem. 
Studenti jsou zároveň v rámci školy stále v kontaktu se svými vrstevníky. 
Učitelé pracují s homogenní výkonnostní skupinou a mohou tak postupovat velmi rychle. 

Formy práce

V procesu úpravy vzdělávání škola využívá především metody obohacování.  Cílem tohoto postupu je učivo prohloubit, rozšířit a obohatit o další informace, ale také stimulovat procesy objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb, které dané téma nabízí.
 	Standardní školní vzdělávací program je obohacován v souladu s přiměřeností věku žáka, vytváří podmínky pro tvořivost a zabraňuje stereotypu ve vyučovacích hodinách. Pedagogové při obohacování učiva vybírají komplexní a abstraktní témata, která respektují divergentní povahu myšlení žáků. 
Obohacování učiva je zaměřeno zejména na rozvoj vyšších mentálních procesů a rozvoj tvořivosti. Zřetelný je posun od prostého řešení problémů k jejich vyhledávání.  Důraz je kladen především na řešení problémových úloh žákem, na strategii plánování řešení úloh a na rozvoj strategií myšlení. 

Obohacování vzdělávání respektuje tři základní roviny:

a) rozšiřování učiva tak, aby učivo postihovalo mezioborové    vztahy;
b) prohlubování učiva tak, aby obsahovalo další podrobnosti a detaily o  probíraném učivu/tématu;
c) obohacování učiva, které je již nad rámec vzdělávacího programu, a pracuje také se specifiky zájmů vzdělávaných.

Při obohacování učiva je důležitá pestrost jeho didaktického zpracování a volba vhodných aktivizujících výukových metod a především využívání komplexních metod (pro nadané žáky jsou např. používané metody názorně demonstrační, didaktické hry, situační (případové) metody, metody výuky s podporou počítače atd.), dále využívání práce s různými druhy textů, s různými médii. 
Přístup ke studijním materiálům zprostředkovávají školní a městská knihovna. Vybrané materiály musí korespondovat s obsahem vyučování a vést k prohlubování motivace žáků zejména na projektových úlohách. 
V rámci obohacování učiva škola využívá různých exkurzí, přehlídek a soutěží.
Jednou z forem práce je kooperativní metoda, kterou považujeme v práci s těmito dětmi za velmi vhodnou. Učí leckdy individualisticky zaměřené nadané žáky spolupracovat, formulovat a sdílet názory.
Samozřejmostí je individuální přístup učitele k takovým žákům. Výuka v této třídě je kompatibilní s výukou v klasických třídách stejného ročníku. Žáci tedy mohou být dle potřeby přeřazeni oběma směry.

Škola rozvíjí intelektové schopnosti nadaných žáků i jinými způsoby, např. formou logických a matematických her, řešení rébusů a hlavolamů, a to ve třech rovinách:
	V hodinách příslušných vyučovacích předmětů
	Škola každoročně pořádá Den plný her 
	Na škole pracují kroužek šachový a kroužky logických her. 


Škola tak  pomáhá  talentovanému dítěti naplňovat  pocit, že v oblasti, ve které vyniká, může kromě poučení nacházet i zábavu a potěšení. 


3.9     Práce s žáky s poruchami učení

	Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. Máme vyškolené asistentky (na 1.stupni jsou to téměř všechny paní učitelky, na 2. stupni všichni vyučující českého jazyka) a ty s dětmi pracují.
Žáci pracují v malých skupinkách po dvou, maximálně po třech, každý týden jednu vyučovací hodinu. Snažíme se tyto hodiny zařazovat před, nebo po vyučování v den kdy mají děti méně náročný rozvrh hodin.
Na každého žáka připravujeme Dohodu mezi ředitelstvím ZŠ a zákonnými zástupci dítěte o vzájemné úzké spolupráci při nápravě poruchy. Součástí dohody je individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem bude pracovat. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno paní učitelky, která bude s dítětem pracovat.


3.10    Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní populace. Jsou to žáci z různých u nás již žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace (především azylanti a účastníci řízení o udělení azylu). Počet těchto žáků se ve školách stále zvyšuje. Někteří z těchto žáků se bez závažnějších problémů integrují do běžné školy, jiní se mohou setkávat s různými obtížemi pro svou jazykovou odlišnost nebo proto, že jsou hluboce ovlivněni svými rodinami a jejich kulturními vzorci, projevujícími se v chování, jednání, odlišné hodnotové stupnici, stylu života, pojetí výchovy dětí, vztahu ke vzdělání apod. Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Proto je nezbytné i všem těmto žákům věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují.
Podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného, a s tím i mnohdy spojeného sociálně znevýhodňujícího prostředí, je nejdůležitějším činitelem především učitel, který své žáky i jejich rodinné prostředí dobře zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima.
Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky:
	individuální nebo skupinovou péči

přípravné třídy
pomoc asistenta pedagoga
spolupráce s PPP 
odpovídající metody a formy práce
specifické učebnice a materiály
pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu
	spolupráci se sociálním odborem a dalšími odborníky
spolupráce s rodinou, také proto, aby byla zajištěna pravidelná docházka do školy


3.11  Práce se žáky se zdravotním postižením a znevý-               hodněním

Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je třeba vycházet z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. Přestože lze nalézt v jednotlivých skupinách žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním společné charakteristiky vzdělávacích potřeb a stejný druh speciálně pedagogické podpory, je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci jako jednotlivci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Proto i výuka předmětů speciálně pedagogické péče probíhá v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání.  
Škola pro úspěšné vzdělávání těchto žáků bude zejména 
-	uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka 
-	zabezpečit odbornou  výuku  předmětů speciálně pedagogické péče
-	zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání
-	odstraňovat architektonické bariéry a provádět potřebné změny, případně úpravy školního prostředí 
-	spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupracovat s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů)
-	spolupracovat s ostatními školami, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním 
-	podporovat nadání a talent žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky
-	umožnit využít ve všech ročnících k posílení předmětů, které vzhledem k postižení žáků vyžadují vyšší časovou dotaci, nebo k zařazení předmětů speciálně pedagogické péče maximální týdenní časové dotace stanovené pro jednotlivé ročníky ve školském zákoně
-	upravit a formulovat očekávané výstupy vzdělávacích oborů v jednotlivých obdobích tak, aby byly pro tyto žáky z hlediska jejich možností  reálné a splnitelné, a těmto výstupům přizpůsobit i výběr učiva
	 umožnit v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině



3.12 	Začlenění průřezových témat

Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.
Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovedností. 
Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do vzdělávání na 1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená v RVP ZV. Všechna průřezová témata však nemusí být zastoupena v každém ročníku. V průběhu základního vzdělávání je povinností školy nabídnout žákům postupně všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat, jejich rozsah a způsob realizace stanovuje ŠVP. Průřezová témata je možné využít jako integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu nebo v podobě samostatných předmětů, projektů, seminářů, kurzů apod.
Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu.
V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:
	Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova
Začlenění průřezových témat je rozpracováno v učebním plánu























4.	Učební plán 


4.1	Učební plán pro 1. stupeň

Vzdělávací oblast
Vyučovací předmět
ročník
minimální
časová dotace
disponi-bilní hodiny


1.
2.
3.
4.
5.

jazyk a jazykové komunikace
český jazyk a literatura
8+1
8+ 1
7 + 1
6+1
6 + 1
     35           + 5

anglický jazyk
-
-
3
3
3
       9  
matematika a její aplikace
matematika
4
4 + 1
4+1
4 + 1
4+1
     20             + 4
Informační a komunikační
technologie
informatika a komunikace
-
-
-
0 + 1
1
       1             + 1
člověk a jeho svět
prvouka
2
2
 2 + 1
-
-
       6             + 1

přírodověda
-
-
-
1 
1 + 1
       6             + 1

vlastivěda
-
-
-
2
2

umění a kultura
hudební výchova
1
1
1
1
1
       5

výtvarná výchova
1
1
1
2
2
       7
člověk a zdraví
tělesná výchova
2
2+1
2+1
2
2
     10               + 2
člověk a svět práce
pracovní činnosti
1
1
1
1
1 
       5            
týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny
19 + 1
19 + 3
21 + 4
22 + 3
23 + 3
   104            + 14
celkový týdenní počet hod. -  maximum týdně
 20
22
25
25
26
118
4.2	Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň
Celková týdenní hodinová dotace je RZP ZV stanovena:
•	pro 1. – 2. ročník maximálně 22 hodin
•	pro 3. – 5. ročník maximálně 26 hodin
1 vyučovací hodina = 45 minut
1.	Závazná minimální časová dotace je uváděna u jednotlivých vyučovacích předmětů. Lze ji navýšit podle záměrů školy prostřednictvím disponibilních hodin – pro 1. – 5. ročník celkem o 14 vyučovacích hodin.
2.	Celková časová dotace 118 hodin týdně (včetně disponibilních) je pro 1. – 5. ročník závazná. (Uvedené rozvržení minimálních a disponibilních hodin je provedeno na základě dohody zkušených učitelů tvořivých škol.)
3.	Učební plán lze modelovat variabilně podle vzdělávacích potřeb žáků a pedagogických záměrů školy, neboť časová dotace uváděná rámcovým vzdělávacím programem je vztahována ke vzdělávacím oblastem a je doplněna disponibilní časovou dotací, jejíž využití je plně v kompetenci ředitele školy.
4.	V rámci učebního plánu může v 1. – 3. ročníku probíhat výuka jednotlivých předmětů bez pevné časové dotace v menších časových celcích než jedna vyučovací hodina; jednotlivé řízené činnosti mohou být kombinovány a propojovány při zachování celkové stanovené denní a týdenní dotace pro vyučovací předměty a dodržení požadavků na odpočinek.

Poznámky k zařazení vzdělávacích oblastí do učebního plánu (určuje RVP ZV)

Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
•	vyučovací předmět je zařazen povinně do všech ročníků.
Cizí jazyk
•	předmět s časovou dotací 3 hodiny týdně je zařazen povinně od 3. ročníku.
Matematika
•	předmět je povinně zařazen do všech ročníků.
Informační a komunikační technologie
•	učivo v 1. – 3. ročníku je realizováno jako součást jiných vyučovacích předmětů;
•	ve 4. – 5. ročníku je zařazován jako samostatný vyučovací předmět, je též spojován s obsahem  jiných vyučovacích předmětů.
Člověk a jeho svět
•	realizuje se v 1. – 3. ročníku ve vyučovacím předmětu prvouka a ve 4. – 5. ročníku v předmětech přírodověda a vlastivěda.
Umění a kultura
•	realizuje se v samostatných vyučovacích předmětech hudební výchova a výtvarná výchova, které jsou zařazeny ve všech ročnících.
Člověk a zdraví
•	tělesná výchova je zařazena do všech ročníků, její týdenní časová dotace nesmí klesnout pod 2 vyučovací hodiny;
•	výchova ke zdraví je realizována zejména v tělesné výchově, prvouce a přírodovědě.
Člověk a svět práce
•	učivo vzdělávací oblasti se realizuje ve všech ročnících jako samostatný předmět pracovní činnosti.
Poznámky k prvnímu ročníku
     • V prvním ročníku se dělí jedna hodina českého jazyka a jedna hodina matematiky. V tomto ročníku je 22 vyučovacích hodin pro učitele a 20 výukových hodina pro žáky.

	• Škola pořádá vycházky, exkurze, výlety. Podrobnosti jsou uvedeny v plánu práce školy na školní rok.








4.3	Učební plán pro 2. stupeň

Vzdělávací oblast
Vyučovací předmět
Ročník 6
Ročník 7
Ročník 8
Ročník 9
Celkem
Disponibilní hodiny







Váz.
Vol.
Jazyk a jazyková komunikace
Český  jazyk a literatura
4
4+1
4+1
3+2
19


4

Cizí jazyk : Anglický jazyk
3
3
3
3
12


Matematika a její aplikace
Matematika
4+1
4+1
3+1
4
18

3
Informační a 
komunikační  technologie
Informatika a komunikace

1


1


Člověk a společnost
Dějepis
2
2
2
2
8

12



Výchova k občanství
1
1
1
0+1
4


1
Člověk a příroda
Fyzika
1+1
1+1
2
2
8


27


2

Chemie


1+1
2
4


1

Přírodopis
2
1+1
2
1
7


1

Zeměpis
1+1
2
1+1
2
8


2
Umění a kultura
Hudební výchova
1
1
1
1
4

10



Výtvarná výchova
2
1
2
1
6



Člověk a zdraví
Výchova ke zdraví
1
1


2

10



Tělesná výchova
2
2
2
2
8



Člověk a svět práce
Pracovní činnosti
1
1

1
3

 
Povinně volitelné předměty
Seminář z českého jazyka

1



1
1



 4
1



5



10



10


Seminář z matematiky

1

1

1





Seminář z výtvarné výchovy

1

1

1





Zájmová tělesná výchova

1

1

1





Seminář z hudební výchovy

1

1

1





Informatika

1

1

1





Seminář z přírodopisu

1

1

1





Nemecký jazyk



3

3




Disponi-
bilní
časová
dotace
Váza-
ná



1
4
5
10
10


volná

3
4
4
3
14

14
Povinná časová dotace v ročníku
28
30
32
32
122
10
14
Celkově povinná časová dotace
122
Nepovinné předměty













4.4 Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň
●	Celkově povinná časová dotace je 122 hodin. V této dotaci je obsaženo 24 disponibilních hodin.
●	1 vyučovací hodina = 45 minut.	
●	Český jazyk má tyto složky: Gramatika, sloh a literatura které jsou obsažené v týdenní časové dotaci. 
●	Cizí jazyk.  Vyučuje se anglický jazyk 3 hodiny týdně od šestého do devátého ročníku. Třída se dělí na skupiny pokud je ve třídě 25 a více žáků.
●	Další cizí jazyk: Vyučuje se německý jazyk s časovou dotací 3 hodiny v osmém a devátém ročníku. Třída se dělí na skupiny pokud je ve třídě více 25 a více žáků. Ve třídě pro talentované žáky je povinný. V ostatních třídách bude předmět nabízen jako volitelný.
●	Matematika se vyučuje v šestém a sedmém ročníku 5 hodin týdně, v osmém a devátém ročníku 4 hodiny týdně.
●	Informatika a komunikace se vyučuje jen v sedmém ročníku 1 hodinu týdně. Třída se dělí na skupiny. Maximální počet žáků ve skupině je 24.
●	Svět práce má složky technické práce, pěstitelské práce, příprava pokrmů, design a konstruování a svět práce. Vyučuje se v šestém, sedmém a devátém ročníku jednu hodinu týdně. Třída se může dělit na skupiny, maximální počet žáků ve skupině je 24.
●	Tělesná výchova se vyučuje 2 hodiny týdně. Součástí v sedmém ročníku je kurz lyžování.
●	Povinně volitelné předměty: V učebním plánu je široká nabídka předmětů. V 7. ročníku si žák vybírá jeden povinně volitelný předmět, v 8. ročníku další cizí jazyk ( 3 hod. týdně) + 1 volitelný předmět a v 9. ročníku dva povinně volitelné předměty + další cizí jazyk ( 3 hodiny týdně). Namísto dalšího cizího jazyka nabízí škola jiné volitelné předměty ve stejné časové dotaci.  Celková časová dotace je v sedmém ročníku jedna hodina týdně, v osmém čtyři v devátém ročníku pět hodin týdně.
                       
• Škola pořádá vycházky, exkurze, výlety. Podrobnosti jsou uvedeny v plánu práce školy na školní rok.

4.5 Průřezová témata
		Osobnostní a sociální výchova
		Výchova demokratického občana
		Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
		Multikulturní výchova
		Environmentální výchova
		Mediální výchova
Průřezová témata jsou zapracována do jednotlivých vzdělávacích oblastí jednotlivých předmětů. Jejich aplikací dochází k propojování jednotlivých celků a předmětů, čímž by mělo docházet k vyšší komplexnosti ve  vzdělávání žáků.
Organizační podmínky realizace jednotlivých průřezových témat jsou uvedené u jednotlivých vyučovacích předmětů.



Realizace průřezových témat:

Průřezové téma
Tematický okruh PT
Ročník
Vyučovací předmět

Forma realizace
Osobnostní a sociální výchova
- Osobnostní rozvoj
- Sociální rozvoj
- Morální rozvoj
1 až 5
Čj, Tv, Př, Vl, Aj, Inf
Průpravná cvičení, kondiční cviky a cvičení ve družstvech, hry,  cvičení s hudbou, rozhovory, video, interaktivní programy, práce ve skupině, beseda, vyprávění, dramatizace


Osobnost-ní a sociální výchova
- Osobnostní rozvoj
- Sociální rozvoj
- Morální rozvoj
6 až 9
Vo, Vz, Tv, Hv, Prč, M
Rozbor problematického chování, motivace k pozitivnímu chování, vnitřní řád školy, sebepoznání, vztah k sobě a k druhým, nácvik prvků her, rozbor probl. chování, diskuse, referáty, vedení dialogu, skupinová práce , kolektivní projekty

Výchova demokrat-tického občana
- Občanská společnost a škola
- Občan, občanská společnost a stát
- Formy participace občanů v politickém životě
-	Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

1 až 5
Prvouka, 
Vl
Práce s plánem města, vycházky, beseda s politikem, volba třídní samosprávy, exkurze
Výchova demokrat-tického občana
- Občanská společnost a škola
- Občan, občanská společnost a stát
- Formy participace občanů v politickém životě
-	Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

6 až 9
Vo, Z, Tv
Vnitřní řád školy, příklady, diskuse, tisk, osobní zkušenost, práce s ústavou, hry
Výchova k myšlení v evrop-ských a globálních souvislos-tech

- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
1 až 5
Vl, Aj, Př, Tv, Prvouka
Návštěva archivu, vyhledávání informací v knihovně a na internetu, návštěva výstavy, galerie, beseda, nácvik lidových tanců
Výchova k myšlení v evrop-ských a globálních souvislos-tech

- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
6 až 9
Z, F, Aj, Nj, Vo,  Ch, Čj, Inf, Vz
Referáty, četba knih a časopisů, výklad, videoukázky, práce s mapou a s internetem, konverzace v cizím jazyce
Multikul-turní výchova
- Kulturní diference
- Lidské vztahy
- Etnický původ
- Multikulturarita
-	Princip sociálního        smíru

1 až 5
Vl, Inf, Aj, Čj, Př, Prvouka
Elektronická pošta, internet, beseda s cizincem, práce s textem, beseda, osobní zkušenost
Multikul-turní výchova
- Kulturní diference
- Lidské vztahy
- Etnický původ
- Multikulturarita
- Princip sociálního smíru
6 až 9
Vz, Vo, Čj, Př, Hv, Nj, Aj, Z, Inf
Řešení modelových situací, diskuse, beseda, návštěva školních a kulturních akcí, práce s textem, elektronická pošta, internet, audio a video ukázky 
Enviro-mentální výchova
- Ekosystémy
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
1 až 5
Prvouka, Tv, Př
Vycházka do přírody, turistika, bruslení, sáňkování, dodržování hygieny, řešení praktických úkolů z encyklopedií a atlasu, pokusy
Enviro-mentální výchova
- Ekosystémy
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
6 až 9
Čj, Př, F, Ch, Aj, Nj, Vz, Vo, Inf, Prč
Práce s internetem, beseda, diskuse, referáty a jiné písemné projevy, laboratorní práce, pokusy, pozorování, exkurze, práce na pozemku a se dřevem
Mediální výchova
-Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
-Stavba mediálních sdělení
-Tvorba mediálních sdělení
1 až 5
Čj, Aj, Inf, Vl
Písemné a ústní projevy, telefon, čtení, internet - tvorba dokumentů, rozbor reklamy
Mediální výchova
-Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
-Interpretace vztahu mediálních sdělení
-Stavba mediálních sdělení
-Vnímání autora mediálních sdělení
-Fungování a vliv médií ve společnosti
-Tvorba mediálních sdělení
6 až 9
Čj, Aj, Nj, Inf, Vo, Hv
Práce s internetem, s časopisy a s mapami  multimedia, digitální foto, práce s aktualitami, referáty a další ústní i písemné projevy, projekt, diskuse, audio a video ukázky, 





 Etická výchova

            „V současnosti se velmi hovoří o globálních problémech, které ohrožují člověka především v jeho fyzické existenci. Neméně závažné jsou etické a výchovné problémy, které ohrožují člověka v jeho duchovní existenci. Jedním ze způsobů, jak morálně odpovídat na potřeby současného světa, je projekt etické výchovy.“
/Projekt EV, www.etickeforumcr.cz/

Etická výchova:
nepředstavuje pouhý soubor morálních teorií, ale vychází z praktických cvičení.
se nesnaží řešit problémové situace represí, ale nabízením pozitivních životních alternativ.
představuje kompromis mezi potřebným a možným.

       Vize, cíle etické výchovy:
spolupracující a prosociální společenství
prosociálnost
osobnost – morálně vyspělý člověk
	zdravě sebevědomý /vědomí vlastní identity/

schopný pozitivního hodnocení druhých /úcta k člověku, přírodě, národu…/
prosociální
komunikativní
spolupracující
kreativní
	příprava mládeže na tvoření funkčních a harmonických vztahů /rodina, pracoviště, společenské skupiny…/


A 1      SLOŽKY PROJEKTU  ETICKÉ  VÝCHOVY
VÝCHOVNÝ PROGRAM
KOMUNIKACE
verbální, neverbální, komunikace činem, aktivní naslouchání, vedení dialogu, kladení otázek, prosba, pozdrav, úsměv, pravdivost, integrace sociálně 
a zdravotně handicapovaných 
	DŮSTOJNOST LIDSKÉ OSOBY, ÚCTA K SOBĚ
sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, já a ti druzí, hodnocení okolím
	POZITIVNÍ HODNOCENÍ DRUHÝCH
poznávání a posuzování vlastností druhých, vyjadřování a atribuce pozitivních vlastností, pochvala, pozitivnost mezilidských vztahů, hodnocení situací a událostí v běžných i ztížených podmínkách
	KREATIVITA A INICIATIVA
rozvoj tvořivého myšlení, uplatnění tvořivosti v mezilidských vztazích, řešení úloh a problémů, analýza alternativ, přijetí osobních rozhodnutí a účast na společných rozhodnutích
	VZÁJEMNÉ VYJADŘOVÁNÍ CITŮ
identifikace a komunikace pozitivních i negativních citů, strach, agrese, šikana, sebeovládání
	EMPATIE
vžít se do citů a postojů druhých a následně i do jejich celkové situace, odpuštění
	ASERTIVITA
druhy chování, asertivní práva a techniky, dovednosti v mezilidských vztazích: požádat o laskavost, asertivita, schopnost říci ne, řešení agresivity 

a kompentivity, řešení konfliktů, konstruktivní kritika, kompromis, sociální remíza
REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY
identifikace, vliv vzorů, imitace, pozitivní vzory, prosociální modely, hodnotové zmatení díky nevhodným vzorům, média, výchova uvědomělého diváka a posluchače
	ELEMENTÁRNÍ PROSOCIÁLNOST
dělení se, dávání, pomoc, přátelství, ochota a schopnost spolupracovat, starost o druhé a odpovědnost za ně
	SPOLEČENSKÁ A KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST
vnímání sociální etiky, sociální problémy, sociální kritika, nenásilí, solidarita, vztah k etnickým skupinám a národnostním menšinám
	APLIKAČNÍ TÉMATA: uplatnění základních etických postojů 

a dovedností při řešení konkrétních problémů denního života, variabilnost – neuzavřenost
	Rodina, ve které žijeme
Etika a hodnotový systém
Lidské hodnoty, duchovní rozměr společnosti
Ochrana přírody a životního prostředí
Ekonomické hodnoty
Výchova k sexuálnímu zdraví a k rodinnému životu
VÝCHOVNÝ STYL

- základní zásady pro práci pedagoga
- cíl: přátelský, ale náročný a ve svých požadavcích důsledný vztah mezi učitelem
        a žákem
- zásady:
	vytvořit z třídy výchovné prostředí

používat minimálně odměny a tresty
vytvořit radostnou atmosféru
stanovit jasná pravidla hry
přijmout druhého takového, jaký je – vyjádřit mu sympatie /důvěra, přijetí/
vybízet k prosociálnosti
slabá intenzita → prakticky neovlivní chování dítěte
střední intenzita + vhodné argumenty → vysoce účinné
velmi intenzivní + neustálé vybízení → odpor, opačný výsledek
	do výchovného procesu zapojit rodiče

induktivní disciplína – vysvětlovat důsledky
atribuce prosociálnosti
Děti se stávají takovými, za jaké je považujeme. Člověk má tendence přijmout názor o sobě, vysloví-li jej vážená osoba.
	OSOBITÉ METODY
zážitková metoda /prožitek/, beseda s morálním obsahem, práce s příběhy, dramatizace, strukturované drama, práce s obrazem a hudbou, zaznamenávání scén z filmů apod., projektové vyučování, skupinová spolupráce, soutěže, testy, psychohry, shromažďování novinových článků, záznamy pozorování, vedení deníku, anketa…

	ROZVOJ PROSOCIÁLNOSTI
A 2       PROSOCIÁLNOST
	klíčové  slovo

sociálně-pozitivní chování; jednání ve prospěch ostatních je motivováno vnitřní potřebou člověka a bez očekávané odměny
cíl: charakterní člověk
darovat, půjčit, rozdělit se, poradit, vysvětlit, potěšit, povzbudit, pochválit, vyslovit uznání, zastat se někoho, se zájmem a soustavně poslouchat druhé, snažit se druhé pochopit, být solidární, snažit se dorozumět a dohodnout s ostatními, hledat to, co nás spojuje, vytvářet atmosféru pokoje a svornosti
A 2.1      Prosociální dovednosti /10 bodů výchovy k prosociálnosti dle R. Roche-Olivara/
schopnost správné komunikace
pozitivní přijetí sebe sama jako důstojné lidské osoby /sebeúcta/
pozitivní přijímání a hodnocení druhých
rozvíjení tvořivého myšlení a iniciativy
schopnost vyjádřit, rozpoznat a usměrňovat svoje city
schopnost vcítění /empatie/
podněcování asertivního chování
schopnost kritického nazírání na vliv vzorů /pozitivních, negativních/ na člověka
pomoc, přátelství, spolupráce
komplexní prosociálnost /problematika vztahů: osoba – skupina, skupina – skupina/
A 2.2      Základní pravidla prosociální výchovy /podle kabinetu EV při UHK/:
Vytvořme z třídy výchovné prostředí.
Přijměme dítě takové, jaké je, a projevujme vůči němu přátelské city.
Připisujme dětem pozitivní vlastnosti, zejména prosociálnost, vyjadřujme pozitivní očekávání.
Formulujme jasná a splnitelná pravidla hry.
Reagujme na negativní jevy klidným poukázáním na jejich důsledky.
Nabádejme,  je to osvědčený prostředek výchovy.
Vybízejme k pozitivnímu chování.
Odměny a tresty používejme opatrně.
Zapojujme do výchovného působení i rodiče.
Buďme nositeli radosti.
A 2.3      Zlaté pravidlo mravnosti
„Co  ne/chceš, aby dělali tobě, /ne/dělej druhým.“
A 3      VYUČOVACÍ PROCES
-  cíl: informovat a umožnit vytvoření vlastního názoru na dané téma a osvojení si    přiměřených postojů a chování
-  učitel: v pozadí, vytvoří atmosféru
-  uspořádání vyučovacích hodin do čtyř fází:
	SENZIBILIZACE: 

	pochopit skutečnost, význam a smysl tématu

kognitivní i emocionální senzibilizace pochopení a emocionální ztotožnění s představovanou hodnotou či tématem
formy práce: pozorování, psychohry, prezentace pozitivních vzorů chování
                     malé děti: hry, pohádky
	HODNOTOVÁ REFLEXE:

	snaha o pochopení teoretických nebo empirických základů a motivů vede k zdůvodňování nebo zevšeobecňování

nelze oddělit od senzibilizace, senzibilizace je bez reflexe bezcenná
formy práce: dialog, hodnocení, chvíle ticha
	NÁCVIK VE TŘÍDĚ:

	experimentování s určitým druhem chování, nácvik způsobilosti

formy práce: hraní rolí, scénky, slohová cvičení, interview se skutečnou či fiktivní osobou, vyzdvižení sebemenšího pokroku
	REÁLNÁ ZKUŠENOST

	zevšeobecnění a transfer, aplikace v reálném životě

formy práce: záznamy pozorování chování lidí, vedení deníku o zkušenostech s aplikací osvojených způsobilostí, výstřižky z časopisů a novin, rozhovory

A 4      ETICKÁ  VÝCHOVA  JAKO  NOVÝ  DOPLŇUJÍCÍ 
      VZDĚLÁVACÍ   OBOR
       „Do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se do části 5.10 Doplňující vzdělávací obory vkládá jako část 5.10.3 nový doplňující vzdělávací obor s názvem Etická výchova.“
/Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP pro základní vzdělávání, čj. 12586/20009-22/

A 4.1     OBSAH VZDĚLÁVACÍHO OBORU ETICKÁ VÝCHOVA
/podle  RVP pro základní vzdělávání,  VÚ Praha, str. 57 – 61/
	viz příloha č.2


A 5     ETICKÁ VÝCHOVA V ŠVP  NAŠÍ ŠKOLY /ČJ. ZŠMA/422/09/Pe/

A 5.1	ETICKÁ VÝCHOVA V SYSTÉMU VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Etická výchova nebude realizována zavedením nového předmětu, nýbrž začleněním obsahu vzdělávacího oboru do stávajících předmětů.

A 5.2	ZAMĚŘENÍ   PROGRAMU ETICKÉ VÝCHOVY A NÁMĚTY PRO PRAKTICKÉ OSVOJOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ
KOMUNIKACE
Posilování komunikačních a poslechových dovedností je základem pro všechny aktivity  a cíle.
-komunikace verbální a neverbální, komunikace činem, kladení otázek, vedení rozhovoru, naslouchání, pravdivost, pozdrav, prosba, úsměv, práce s kolektivem třídy, integrace handicapovaných dětí do kolektivu, komunikační chyby, komunikace ve ztížených podmínkách, komunikace citů: identifikace a komunikace pozitivních i negativních citů
DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY
Z vědomí důstojnosti každého člověka vychází schopnost adekvátního sebehodnocení, vnímání a přijímání hodnocení své osoby od okolí a hodnocení druhých.
-úcta k sobě, sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, rozvoj sebevědomí, sebeovládání a morálního úsudku, úvahy nad mravními zásadami, radost a optimismus v životě, hodnotová orientace, selfmanagement, já a druhý, společenství, společnost, poznávání a posuzování vlastností druhých /i v obtížných situacích/, vyjadřování pozitivních vlastností, pochvala, atribuce pozitivních vlastností, pozitivnost mezilidských vztahů, potenciality člověka, svoboda, lidská práva, zdroje lidských práv, občanská zralost, práce s emocemi, strach, empatie: kognitivní a emotivní empatie, interpersonální i sociální empatie, odpuštění
ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ
Seznámení s asertivními technikami, jejich nácvik a porovnání s chováním pasivním  a agresivním má žáka dovést ke správné volbě při řešení problémů.
-druhy chování, asertivní práva a techniky, manipulace, vysvětlení a nácvik jednotlivých asertivních technik, konstruktivní kritika, dovednosti v mezilidských vztazích, zeptat se proč, schopnost říci ne, požádat o laskavost, stížnost, přijetí pochvaly, realizace svých práv, řešení konfliktů, řešení agresivity a kompentivity, šikana, přijatelný kompromis, fair play – zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, asertivita a prosociálnost v soutěživých situacích, prosociálnost a sport
REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY
Výchova kritických diváků a posluchačů ve vztahu k médiím, podpora pozitivního působení médií, nabídka pozitivních reálných a zobrazených vzorů – to vše má zmírnit zmatení z důvodu nevhodných vzorů a mediálních výstupů. I žák může být pozitivním vzorem pro ostatní.
-senzibilizace pro rozlišování vzorů, identifikace, vliv vzorů, prosociální vzory ve veřejném životě, vzory ve vlastní rodině, vliv zobrazených vzorů a vhodné literární prameny, média, výchova uvědomělého diváka a posluchače, smysl autority, vztah k autoritě, nabídka pozitivních vzorů v médiích, kritický přístup k působení médií, eliminace vlivu agrese, zvládání agrese, rozlišování mezi realitou a pseudorealitou, účinná obrana proti manipulaci médii, média a volný čas, smysl a cíl mého života, postoje, zodpovědný život, mé schopnosti a společnost, zdravý způsob života, autonomie a konformita
INICIATIVA A KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST
Žáci se učí uplatnit tvořivé myšlení v mezilidských vztazích, rychle reagovat na vzniklý problém a vnímat otázky sociální etiky. Rozvíjení hodnot a dovedností typu pomoc, přátelství a spolupráce probíhá v linii: nadšení →rozvíjení ochoty a schopnosti spolupráce→osvojení prosociálního chování /dávání, pomoc, dělení se, přátelství/→rozvoj prosociálního chování ve ztížených podmínkách. V rámci prosociálnosti je kladen důraz na rozvoj porozumění ve vztahu k etnickým skupinám a národnostním menšinám. Možná je účast na prosociálních akcích.
-elementární prosociálnost: prosociální chování, postoj a motivace, pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství, odpovědnost a starost o druhé
-společenská a komplexní prosociálnost: solidarita, sociální problémy, sociální kritika, nenásilí
-bída světa, informovanost o situaci zemí třetího světa, vztah k menšinám, využití prosociálnosti v multikulturní společnosti, pozitivní vztah k diverzitám, řešení problémů  a úloh, pozitivní formulace problému, analýza alternativ, pomoc anonymnímu člověku, veřejná osobní angažovanost, tvořivost v mezilidských vztazích, přijímání osobních rozhodnutí a účast na společných rozhodnutích, renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální aspekt iniciativy a tvořivosti ve školním prostředí a v rodině, psychická a fyzická pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství
APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA
ETICKÉ HODNOTY – filozofické zevšeobecňování osvojených etických hodnot a norem
-zdroje etiky, osobní odpovědnost, smysl života, aplikace mravních zásad a hodnot, ctnosti, svědomí a jeho rozvoj
DUCHOVNÍ ROZMĚR ČLOVĚKA 
-vzájemné respektování a úcta mezi lidmi různých světových názorů, humanita, náboženství    a  světový názor, sekty a jejich nebezpečí, informace o různých světonázorech
RODINA
-poznávání vlastní rodiny a jejích pravidel, práva a povinnosti v rodině, role v rodině, formulace nevyslovených pravidel a očekávání, hodnota rodiny, zlepšení atmosféry v rodině, komunikace v rodině, úcta k členům rodiny, úcta ke stáří, vztahy mezi rodiči a dětmi, sourozenecké vztahy, mezigenerační vztahy, zneužívání návykových látek a závislostí, zdravá životospráva
SEXUÁLNÍ ZDRAVÍ
-zodpovědný vztah k sexualitě, mládí – příprava na lásku, sexuální identita, nezralé rodičovství, následky předčasného pohlavního života, pohlavní nemoci včetně AIDS, nechtěná těhotenství, nezralé rodičovství a následné rozvody
EKONOMICKÉ HODNOTY
-vztah k práci a vlastnictví, etické problémy ekonomie a výroby, profesní etika, zájem o otázky národního hospodářství, rozumné nakládání s penězi, vztah mezi ekonomikou a etikou, rozvíjení ekonomických ctností – šetrnost, podnikavost
OCHRANA PŘÍRODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
-úcta k životu ve všech jeho formách, citový vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody, zodpovědnost za životní prostředí, ochrana přírody

A 5.3      NÁVAZNOST NA I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
viz příloha č. 2

A 5.4       ZAČLENĚNÍ ETICKÉ VÝCHOVY DO JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ
	viz příloha č. 2

A 5.5       PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI  PŘISPÍVAJÍCÍ  K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ  ETICKÉ VÝCHOVY
VEDENÍ ŠKOLY

-vytyčení základních pravidel v souladu se
  všemi závaznými normami /ve spolupráci
  s Radou školy a pedagogickým sborem/
	ŠKOLNÍ ŘÁD

MINIMÁLNÍ  PREVENTIVNÍ PROGRAM /předcházení rizikovým jevům/
PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY
-poradní, koordinační a kontrolní činnost
 v rámci školy
-kontakt s institucemi /Policie ČR, sociální 
  péče…/, Radou školy a rodiči
-práce výchovné poradkyně /děti se SPU, 
  problémoví žáci, profesní orientace …/
KOORDINÁTOR ETICKÉ VÝCHOVY
-příprava realizace etické výchovy na naší 
 škole
-plnění požadavků vedení školy
-výchovné působení – především v hodinách
 výchovy k občanství a českého jazyka 
 a literatury
PREVENTISTA RIZIKOVÝCH JEVŮ
-příprava programu předcházení rizikovým 
 jevům
-plnění požadavků vedení školy
-výchovné působení především v hodinách 
 výchovy ke zdraví a přírodopisu
TŘÍDNÍ UČITEL





















TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDY A
/pro talentované děti/
-každodenní práce s třídním kolektivem
	dodržování pravidel školního řádu

chování žáků 
-důraz na prevenci
 -rozbor problémového chování
 -výchova pozitivními příklady
 -výchova motivací
 -práce se specifiky příslušné věkové 
  kategorie
-začleňování „problémových jedinců“
  do kolektivu
-boj proti šikaně, kouření apod.
-předcházení záškoláctví
-posilování pozitivních vlastností 
 a dobrých mezilidských vztahů
-spolupráce s vedením školy, výchovnou 
  poradkyní, vyučujícími a rodiči
-schůzky s rodiči
-informace o situaci v dané třídě 
 na PR
-výlety – posilování kolektivu, kontakt 
  s okolím
- viz výše
-začlenění žáků do kolektivu školy
DOHLÍŽEJÍCÍ UČITEL
-mapování chování v době přestávek
-preventivní předcházení prohřeškům, 
 narušování vztahů vrstevnických a vztahu 
 k dospělým, šikaně …
-zjednání nápravy při porušení daných 
 pravidel
VYUČUJÍCÍ
-míra zapojení vyučujících do realizace
 etické výchovy je dána aprobací
 a požadavky ŠVP pro jednotlivé předměty



A 5.6	AKTIVITY PŘISPÍVAJÍCÍ K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ETICKÉ VÝCHOVY


1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
povinný předmět
etická výchova
~
~
~
~
~
volitelný předmět
etická výchova
~
~
~
~
~
etická výchova jako
součást vyučovacích
předmětů

viz příloha č. 2

třídnické hodiny, chvilky
+
+
+
+
+
školní rozhlas
/podněty, informace/
+
+
+
+
+
akce jednotlivých
tříd
HODNOCNÍ PRÁCE/průběžně, čtvrtletí, pololetí/
VÝLETY
práce
s talentovanými žáky
Vyhledávání talentů, individuální přístup při výuce, příprava na studium ve třídě pro talentované žáky
práce se žáky 
se SPU
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP V BĚŽNÝCH HODINÁCH, REEDUKAČNÍ SKUPINY
celoškolní akce

	sportovní

SPORTOVNÍ DNY/2/, 
	kulturní

VIZ PLÁN /pasivně: akce ZUŠ, kina, Pelclova divadla, Déčka; koncerty…/
	ostatní

SOUTĚŽE, DEN DĚTÍ, PROVĚŘOVÁNÍ SCIO, MAPA ŠKOLY, BESEDY, 
reprezentace školy
SPORTOVNÍ, VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE, KULTURNÍ  AKCE, VÁNOČNÍ DÁRKY PRO DĚTI /ADRA/, TEMATICKÉ VÝSTAVY
spolupráce s rodiči
TŘÍDNÍ SCHŮZKY, INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE, RADA ŠKOLY
poradenství
PŘÍPRAVA BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ  NA VÝUKU, SPU, IQ TESTY, 



A 5.7

6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
povinný předmět
etická výchova
~
~
~
~
volitelný předmět
etická výchova
~
~
~
~
etická výchova jako
součást vyučovacích
předmětů

viz příloha č. 2

třídnické hodiny, chvilky
+
+
+
+
školní rozhlas
/podněty, informace/
+
+
+
+
akce jednotlivých
tříd
HODNOCNÍ PRÁCE/průběžně, čtvrtletí, pololetí/
VÝLETY
práce
s talentovanými žáky
ADAPTAČNÍ KURZ

DEN PLNÝ HER
TESTOVÁNÍ

                                        

práce se žáky 
se SPU
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP V BĚŽNÝCH HODINÁCH, REEDUKAČNÍ SKUPINY
kurzy
~
LVVZ
~
~
celoškolní akce

	sportovní

SPORTOVNÍ DNY/2/, VÁNOČNÍ TURNAJ /basketbal, volejbal/
	kulturní

VIZ PLÁN /pasivně: akce ZUŠ, kina, Pelclova divadla, Déčka; koncerty…/
	ostatní

SOUTĚŽE, DEN DĚTÍ, PROVĚŘOVÁNÍ SCIO, MAPA ŠKOLY, BESEDY, PROFESNÍ ORIENTACE
reprezentace školy
SPORTOVNÍ, VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE, KULTURNÍ  AKCE, VÁNOČNÍ DÁRKY PRO DĚTI /ADRA/, SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU, TEMATICKÉ VÝSTAVY
spolupráce s rodiči
TŘÍDNÍ SCHŮZKY, INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE, RADA ŠKOLY
poradenství
PŘÍPRAVA BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ  NA VÝUKU, SPU, IQ TESTY, PROFESNÍ ORIENTACE
Poznámka:  +    ANO
                    ~    NE
A 5.8    ETICKÁ VÝCHOVA A PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLY
Témata /komunikace, sebehodnocení, sebepřijetí, pozitivní hodnocení druhých, komunikace cílů, asertivita, řešení konfliktů, odmítání, převedení sporu na problém, empatie, spolupráce, pomoc, dělení se, přátelství, rodina, výchova ke zdraví, komplexní prosociálnost …/ jsou využitelná i v rámci primární prevence školy.

A 5.9    ETICKÁ VÝCHOVA A NAPLŇOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

A 5.9.1   KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
-žák a jeho začlenění do okolí
„Na konci základního vzdělávání žák:
-účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce;
-podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá;
-přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají;
-vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.“
/RVP ZV, VÚP, Praha 2007/
-PODÍL ETICKÉ VÝCHOVY:
	sebehodnocení, sebedůvěra, ovládání vlastního chování, seberozvoj

umění sebekritiky, kritiky, úcta, sebeúcta, empatie
respektování daných pravidel, odpovědnost za vlastní činy a přijetí následků
základy kooperace, týmové práce, plnění rolí ve skupině, respektování druhých, hodnocení práce
spoluvytváření příjemné atmosféry tvůrčího pracovního klimatu
odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré mezilidské vztahy

A 5.9.2	KOMPETENCE OBČANSKÉ
-žák a stát
„Na konci základního vzdělávání žák:
-respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situace ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému násilí;
-chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu;
-rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka;
-respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit;
-chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.“
/RVP ZV, VÚP, Praha 2007/
-PODÍL ETICKÉ VÝCHOVY:
	formovat žáky v svobodné a zodpovědné osobnosti – uplatňující svá práva, plnící povinnosti, respektující práva druhých, odpovědné za život, zdraví a životní prostředí, ohleduplné, ochotné pomoci

upevňování pozitivních forem chování, monitorování, účinná individuální opatření při porušení pravidel
respektování individuálních rozdílů /národnostní, kulturní…/
zapojení do kulturních aktivit školy i obce
podpora vlastenectví, úcta ke kulturnímu bohatství a jeho ochrana, mateřský jazyk, osobnosti národa, tradice
tolerance a pochopení pozitivních potřeb a postojů druhých
vnímání, přijímání, vytváření a rozvíjení etických, kulturních a duchovních hodnot

A 5.9.3	KOMPETENCE PRACOVNÍ
-žák a trh práce
„Na konci základního vzdělávání žák:
-používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky;
-přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot;
-využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání  a profesním zaměření;
orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení.“
/RVP ZV, VÚP, Praha 2007/
-PODÍL ETICKÉ VÝCHOVY:
	možnost volby, výběr optimálního řešení

přístup k výsledkům pracovních činností z hlediska kvality, hospodárnosti, ochrany zdraví…
poznání a rozvoj vlastních schopností
uplatnění získaných vědomostí a dovedností při profesní orientaci
budovat pozitivní vztah k manuální i psychické práci
odpovědnost za kvalitu a kvantitu vlastní práce

A 5.9.4	KOMPETENCE K UČENÍ
-žák a vyučovací proces, učení
„Na konci základního vzdělávání žák:
-vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení;
-vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě;
-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, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti;
-poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich.“
/RVP ZV, VÚP, Praha 2007/
-PODÍL ETICKÉ VÝCHOVY:
	osvojení vlastní strategie učení a motivace pro celoživotní vzdělávání

rozpoznat smysl a cíl učení
odpovědnost za přístup ke vzdělávání a za výsledky vlastní práce
schopnost plánování, organizování a vyhodnocování činností
individuální přístup – možnost prožít úspěch, radostný prožitek -děti nadané, slabší, se SPU 
práce s informacemi
sebehodnocení
prezentace výsledků vlastní práce
plnění daného cíle

A 5.9.5	KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
-žák zvládá problém
„Na konci základního vzdělávání žák:
-vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností;
-vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému;
-samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problému 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 své rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.“
/RVP ZV, VÚP, Praha 2007/
-PODÍL ETICKÉ VÝCHOVY:
	podněcování k tvořivému myšlení, logickému uvažování a vytrvalosti při řešení problémů

problém – rozpoznání, pojmenování, hledání vhodného řešení
poučení z chyb
hledání různých způsobů řešení
podpora samostatnosti, kreativity, týmové spolupráce
odmítavý postoj vůči fyzickému a psychickému násilí
pochopení základních environmentálních a ekologických problémů

A 5.9.6	KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
-žák komunikuje
„Na konci základního vzdělávání žák:
-formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu;
-naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje;
-rozumí různým typům textů a záznamů, obrázkových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění;
-využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní, účinnou komunikaci s okolním světem;
-využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.“
/RVP ZV, VÚP, Praha 2007/
-PODÍL ETICKÉ VÝCHOVY:
	vedení žáků k otevřené, účinné, ale slušné komunikaci

kultura mluveného i psaného projevu, kultivované vystupování
srozumitelnost komunikace
pomocí vhodné komunikace budovat dobré mezilidské vztahy
vhodná forma obhajování názorů, argumentace na základě logických faktů
příprava na zvládnutí komunikace v obtížných situacích
netolerovat arogantní, hrubé, vulgární a nezdvořilé chování
komunikace jako prostředek prezentace výsledků práce
komunikace s veřejností /prezentace školy, výlety, exkurze …/
umění naslouchat druhým – vyslechnutí, přijetí, slušné, ale účinné odmítnutí

A 5.10		ETICKÁ VÝCHOVA A PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

A 5.10.1	OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
-pomáhá hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě i druhým
okruhy
témata etické výchovy
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
rozvoj schopností poznávání, sebepoznání, sebepojetí, seberegulace, sebeorganizace, psychohygiena, kreativita

komunikace*důstojnost lidské osoby*sebepoznání, sebepřijetí*komunikace citů*asertivita* řešení problémů*reálné 
a zobrazené vzory*tvořivost 
a iniciativa*přátelství* rodina*výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu* duchovní rozměr člověka* komplexní prosociálnost*etika jako hodnotový systém
SOCIÁLNÍ ROZVOJ
poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice

komunikace* důstojnost lidské osoby*pozitivní hodnocení druhých*komunikace citů*asertivita* řešení problémů*empatie*tvořivost a iniciativa* reálné a zobrazené vzory* spolupráce*darování*pomoc, přátelství* rodina*výchova k sexuálnímu a rodinnému životu*komplexní prosociálnost*etika jako hodnotový systém
MORÁLNÍ ROZVOJ
řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika

komunikace*důstojnost lidské osoby*pozitivní hodnocení druhých, okolností
 a života*komunikace citů*práce s agresí*asertivita*řešení problémů*empatie* tvořivost a iniciativa* spolupráce*darování*pomoc* přátelství*rodina*výchova k sexuálnímu zdraví 
a rodinnému životu*komplexní prosociálnost* etika jako hodnotový systém*ochrana přírody 
a životního prostředí

A 5.10.2	VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
-vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti
-syntéza hodnot typu spravedlnost, tolerance, odpovědnost
-rozvoj kritického myšlení, vědomí práv a povinností, porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů
okruhy
témata etické výchovy
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
 A ŠKOLA
OBČAN, OBČANSKÁ SPOLEČNOST A STÁT
FORMY PARTICIPACE OBČANŮ V POLITICKÉM ŽIVOTĚ
PRINCIPY DEMOKRACIE JAKO FORMY VLÁDY A ZPŮSOBU ROZHODOVÁNÍ
komunikace*naslouchání*lidská práva*zdroje lidských práv*svoboda*rovnost*pozitivní hodnocení druhých v obtížných situacích*občanská zralost*hodnotová orientace*rozvoj sociálního úsudku*úvahy 
nad mravními zásadami*přijatelný kompromis*konstruktivní kritika*realizace svých práv*řešení konfliktu*manipulace*fair play*vliv reálných vzorů*prosociální vzory 
ve veřejném životě*vztah k autoritě*kritický přístup k působení médií*veřejná osobní angažovanost*vztah k menšinám*využití prosociálnosti v multikulturní společnosti*pozitivní vztah k diverzitám*aplikace mravních zásad 
 hodnot*svědomí a jeho rozvoj*tolerance k lidem s jiným světovým názorem*informace 
o různých světonázorech*vztah mezi ekonomikou a etikou

A 5.10.3	VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
-respektování národní identity
-rozvíjení vědomí evropské identity
-podpora globálního myšlení a mezinárodního porozumění
-výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility
-rozvíjení tradičních evropských hodnot /humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnosti spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí/
okruhy
témata etické výchovy
EVROPA A SVĚT NÁS ZAJÍMÁ
OBDIVUJEME EVROPU A SVĚT
JSME EVROPANÉ

komunikace*naslouchání*lidská práva*svoboda*rovnost*důstojnost lidské osoby*pomoc*přátelství*spolupráce*pomoc anonymnímu člověku*komplexní prosociálnost /bída světa, informovanost o situaci zemí třetího světa, vztah k menšinám, využití prosociálnosti v multikulturní společnosti, pozitivní vztah k diverzitám/*tolerance k lidem s jiným světovým názorem*informace o různých světonázorech*zodpovědnost za životní prostředí

A 5.10.4	MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
-poznání vlastního kulturního zakotvení /kulturní identita, tradice a hodnoty/
-porozumění odlišným kulturám /tolerance, spravedlnost, respekt, solidarita/
okruhy
témata etické výchovy
KULTURNÍ DIFERENCE
LIDSKÉ VZTAHY
MULTIKULTURALITA
ETNICKÝ PŮVOD
PRINCIP SOCIÁLNÍHO SMÍRU 
A SOLIDARITY
komunikace*naslouchání*potenciality člověka*hodnotová orientace*přijatelný kompromis*řešení konfliktu*realizace svých práv*eliminace agrese*přátelství*využití prosociálnosti v multikulturní společnosti*pozitivní vztah k diverzitám*obrana proti sektám*tolerance k lidem s jiným světovým názorem*informace o různých světonázorech
A 5.10.5	ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
-pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí
-uvědomit si základní podmínky života a odpovědnosti současné generace za život 
 v budoucnosti
okruhy
témata etické výchovy
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA
LIDSKÉ AKTIVITY
A PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
VZTAH ČLOVĚKA
 K PROSTŘEDÍ
komunikace*naslouchání*hodnotová orientace*rozvoj sebeovládání a morálního úsudku*radost a optimismus v životě*přijatelný kompromis*postoj*odpovědný život*zdravý způsob života*osobní odpovědnost*smysl života*svědomí a jeho rozvoj*úcta k životu 
ve všech jeho formách*citový vztah člověka 
k přírodě*vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody*zodpovědnost za životní prostředí

A 5.10.6	MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
-vybavit žáka základní úrovní sociální gramotnosti
okruhy
témata etické výchovy
KRITICKÉ ČTENÍ A VNÍMÁNÍ MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ
INTERPRETACE VZTAHU MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ 
A REALITY
VNÍMÁNÍ AUTORA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ
FUNGOVÁNÍ A VLIV MÉDIÍ 
VE SPOLEČNOSTI
komunikace*naslouchání*hodnotová orientace*úvahy nad mravními zásadami*manipulace*senzibilizace 
pro rozlišování vzorů*vliv zobrazených vzorů*podpora pozitivního působení televize 
a médií /nabídka pozitivních vzorů v médiích, kritický přístup k působení médií*eliminace vlivu agrese*zvládání agrese*rozlišování mezi realitou a pseudorealitou*účinná obrana proti manipulaci médii*média a volný čas/



A.5.11	ČASOVÝ HARMONOGRAM ZAČLEŇOVÁNÍ ETICKÉ VÝCHOVY DO  VYUČOVACÍHO PROCESU

1. pololetí 2009/10
příprava realizace
2. pololetí 2009/10
realizace ve vyučovacím procesu
výhledově
rozšíření stávajících poradenských služeb













































5. 	    Učební osnovy 
5.1	Učební osnovy pro 1. stupeň
Cílová a obsahová specifikace jednotlivých vyučovacích předmětů
Vzdělávací program Tvořivá škola realizuje požadavky na základní vzdělávání prostřednictvím formulovaných vzdělávacích oblastí a vytváří pro školní praxi dílčí celky – vyučovací předměty.
Oblast:	Předmět:
1. Jazyk a jazyková komunikace	– český jazyk a literatura
	– anglický jazyk
2. Matematika a její aplikace	– matematika
3. Informační a komunikační technologie	– v 1. – 3. ročníku 
	(není samostatným předmětem)
 – ve 4. a 5. ročníku – informatika a       komunikace
4. Člověk a jeho svět	– v 1. – 3. ročníku – prvouka
–ve 4.a5.ročníku–vlastivěda, přírodověda
5. Umění a kultura	– hudební výchova
	– výtvarná výchova
	– dramatická výchova
	(není samostatným předmětem)
6. Člověk a zdraví	– tělesná výchova
	– výchova ke zdraví
	(není samostatným předmětem)
7. Člověk a svět práce	– pracovní činnosti

Hlavní cíle 1. období
Cílem prvního období základního vzdělávání je naučit žáky: základům čtení, psaní, počítání a prvního cizího jazyku. Vyučování má ve všech předmětech činnostní charakter. 
Při vytváření dovedností a návyků v 1. – 3. ročníku se požaduje, aby žáci chápali účel a smysl každé své činnosti, aby o činnostech hovořili a měli pro ně dostatečný časový prostor. V souladu s charakterem myšlení žáků je těžiště vyučování v přímém poznávání skutečností kolem nás. 
K výuce v tomto období patří i vyučovací předměty s výchovným zaměřením, tj. hudební, výtvarná, tělesná výchova a pracovní činnosti. V programu jsou uplatňovány též: dramatická výchova, výchova ke zdraví a informační a komunikační technologie, ale netvoří samostatné předměty. 
Charakteristické pro toto období je prolínání učiva mezi všemi vyučovacími předměty.


5.1.1	 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Vzdělávací oblast je v 1. – 3. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu český jazyk a literatura a ve 3. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu anglický jazyk.

5.1.1.1	Český jazyk a literatura
Charakteristika vyučovacího předmětu: 
Výuka českého jazyka a literatury je naplňována:
	komunikační a slohovou výchovou;
	literární výchovou;
	jazykovou výchovou.
Komunikace v českém jazyce a literatuře se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím dramatické výchovy.
V komunikační výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), mluvit a rozhodovat se na základě vnímaných pokynů a přečteného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, učí se rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni. 
Komunikační dovednosti žáků jsou vytvářeny nejen ve všech složkách českého jazyka a literatury, ale ve všech vyučovacích předmětech. Jednotlivé vyučovací předměty musí poskytovat dostatek  prostoru k vyjadřování myšlenek a postřehů žáků k tomu, co se učí a co pozorují. Slovní zásoba je rozšiřována zejména využitím učiva prvouky, četby a vlastních zážitků. V tomto období je kladen důraz zejména na ústní vyjadřování žáků. Samostatná písemná  forma vyjadřování je uplatňována  od 3. ročníku. Při prvním písemném vyjadřování se požaduje používat krátké jednoduché věty o tom, co žáci prožili, nebo co dobře poznali.
Pro rozvoj vyjadřovacích schopností v prvním vzdělávacím období využíváme:
–	vyprávění (o obrázku, vlastních zážitcích, přečteném textu, podle obrázkové osnovy)
–	rozhovory žáků k určitému tématu
–	formulace otázek a odpovědí k danému tématu
–	možnosti svobodného výběru způsobu vyjádření myšlenek (v čítankách 2. a 3. r. jsou připraveny náměty, které žáky vždy zaujmou, využívá se mezi předmětových vztahů
–	jednoduchých popisů z písanek, hlavně z prvoučného učiva, k psaní podobných textů
–	možnost zpracovávat „první knihy“ v co nejjednodušší podobě, volně doplněné ilustracemi, výstřižky apod., využíváme i dětských knih a encyklopedií

Komunikační výchova tedy obsahuje činnosti:
a)	receptivní, tj. čtení a naslouchání;
b)	produktivní (tvořivé činnosti), tj. mluvený a písemný projev žáka.
Při výuce čtení v tomto období se snažíme naučit všechny žáky, i průměrně nadané, číst přiměřeně náročné, umělecké i naučné texty jasně, zřetelně a s porozuměním. Při čtení textů se obohacuje slovní zásoba žáků a rozvíjí se i jejich ústní vyjadřování. Při práci s texty se spojuje výcvik čtení s rozvojem vyjadřování, se vzděláváním v různých oborech i s výchovou žáků. Čtení se využívá v prvouce při poznávání přírody, života lidí a světa. Při prožívání literárních ukázek a čtení prvních knížek poznávají žáci život dětí i dospělých, učí se chápat a hodnotit jejich životní příběhy, činy, charaktery a lidské vztahy. Tím rozšiřují svoji životní zkušenost, obohacují svůj citový život. Dobrá četba zušlechťuje city, ovlivňuje duševní život dětí a povzbuzuje jejich vůli.
Žáci se při vyučování čtení učí esteticky prožívat a chápat přiměřené texty, později je výrazně číst, předčítat, přednášet, vyprávět, někdy i ilustrovat, něco podle popisu vyrobit, jindy text dramatizovat. Při čtení, poslechu a recitaci se zjemňuje smyslové vnímání žáků, např. sluch pro zvukovou stránku jazyka, bystří se pozorování, rozvíjí se představivost a fantazie, cvičí se paměť žáků, rozvíjí se pojmové i obrazné myšlení, ústní vyjadřování.
V čítankách je věnována dostatečná pozornost volbě příjemných, délkou i obsahem přiměřených textů mladšímu školnímu věku. Pozornost je věnována také mezipředmětovým vztahům a volbě témat pro samostatnou práci žáků.
V literární výchově seznamujeme žáky s literární tvorbou vhodnou pro mladší školní věk včetně ilustrací.
Při výuce psaní v tomto období získají žáci správné hygienické a psací dovednosti, základy čitelného, přiměřeně hbitého a úhledného rukopisu. Píší slova a texty vhodného a žákům přiměřeného obsahu, který vyjadřuje zkušenosti žáků nebo poznatky získané v jiných vyučovacích předmětech. Písanky připravené pro toto období se zaměřují na psaní s porozuměním.
V jazykové výchově v 1. období základního vzdělávání se žáci učí prostě a jasně vyjadřovat spisovným jazykem, s využitím slovní zásoby odpovídající věku žáků a zároveň poznávají žáci elementární základy mluvnické stavby jazyka a osvojují si základní pravopisné jevy. Dbá se na rozvoj slovní zásoby žáků a postupně se vytváří návyky správné spisovné výslovnosti.
Jazykové vyučování má velký význam pro rozvoj myšlení žáků, neboť se při něm žáci učí jazykové a pravopisné jevy pozorovat, srovnávat, třídit  i zobecňovat. Nejprve se seznamují s konkrétními jazykovými jevy, pozorují je, hovoří o nich. Tak dochází k mnoha elementárním zobecněním a k procvičování poznaných jazykových a pravopisných jevů. Pozornost je věnována výcviku v pravopise lexikálním.
Ústní i písemné vyjadřování se při činnostní výuce rozvíjí pokud možno v souvislosti s poznáváním skutečností, které děti obklopují. Žáci zpočátku při samostatném vyjadřování reagují na otázky a pokyny učitele, později vytvářejí krátké souvislé projevy na témata blízká jejich zájmům a zkušenostem. 
V hodinách českého jazyka tohoto období nejsou ostré hranice mezi učivem mluvnice, slohového výcviku, literární výchovy a psaní. Je potřeba si uvědomovat vzájemnou prostupnost a propojenost těchto složek českého jazyka. Je-li k tomu vhodná příležitost, lze složky českého jazyka zpestřit  dramatickou výchovou.
Dramatická výchova rozvíjí tvořivost děti a přispívá k obohacení jejich slovní zásoby. S její pomocí učíme žáky volně, beze strachu, svými slovy vyjadřovat myšlenky a názory nejen v českém jazyce. Pomocí dramatické výchovy se žáci učí slušnosti, vzájemnému respektování i tvořivému řešení praktických situací. Přitom se učí též cítit s druhými, vzájemně si pomáhat. Uplatňujeme tak snadno ve výuce prvky etické výchovy.


Dramatická výchova v 1. období základního vzdělávání
Pomocí dramatické výchovy: 
–	rozvíjíme u dětí jejich tvořivost
–	učíme je volně bez strachu, svými slovy vyjadřovat myšlenky a názory nejen v českém jazyce a literatuře, ale i v dalších vyučovacích předmětech
–	rozvíjíme a obohacujeme slovní zásobu žáků
–	učíme žáky tvořivě řešit praktické problémy
–	vedeme žáky k slušnosti a respektování spolužáků, rodičů i ostatních dospělých v jejich okolí
–	žáci mohou prožívat různé situace, naučit se cítit s druhými a pomáhat si navzájem
S vyučováním českého jazyka v 1.-3. ročníku jsou bezprostředně spojeny počátky prvoučného vyučování. Zkušenosti žáků získané pozorováním okolní přírody a života lidí se prohlubují čtením uměleckých textů. Myšlení a řeč žáků se přitom rozvíjí v souladu s rozvojem fantazie, citů, vůle a smyslu pro krásu.

Organizace výuky: 
V prvním a druhém ročníku se vyučuje 9 hodin týdně. Ve třetím ročníku se vyučuje 8 hodin týdně. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.

Průřezová témata:
 Jsou realizována v těchto tematických okruzích:

A/  osobní a sociální výchova (sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetence, kreativita, mezilidské vztahy, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika)

B/ multikulturní výchova (kulturní diference, multikultura, etnický původ, princip sociálního smíru a solidarity)

C/ mediální výchova ( kritické čtení, stavba mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu)

Klíčové kompetence: 
V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí.

A/ Kompetence k učení
B/ Kompetence k řešení problémů
C/ Kompetence komunikativní

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
Témata pro rozvoj ústního a písemného vyjadřování žáků vybíráme hlavně z jejich života, z přírody, můžeme volit i témata o práci a hrách. Žáci mohou vypravovat své příběhy podle obrázků, podle společně sestavené osnovy i podle své fantazie.
Rozvoj vyjadřovacích schopností prolíná celou výukou českého jazyka. V 2. ročníku klademe důraz hlavně na ústní vyjadřování žáků. Dáváme jim dostatek prostoru, aby mohli své názory prezentovat před spolužáky, aby mohli navzájem o určitých jevech diskutovat a zdůvodňovat je. Důležitá jsou mluvní cvičení, která se dají do výuky českého jazyka zařazovat často. Žáci při nich projevují, jak rozumí mluvnickým jevům i jak rozumí čtenému textu.
Pravopis vyjmenovaných slov prolíná výukou třetího ročníku až do konce roku. Toto učivo je třeba procvičovat krátce, často, s porozuměním a vysvětlováním. Důraz je třeba dát na tvořivou práci žáků s vyjmenovanými slovy a jejich aplikaci též v jiných vyučovacích předmětech.
Vhodným způsobem je třeba s výukou vyjmenovaných slov propojovat poznávání slovních druhů a pravopis vlastních jmen. Jednotlivé okruhy učiva se neprobírají jako izolované celky, ale navzájem se prolínají. Velký význam má předučování některého učiva již v 1. a 2. ročníku.


Obsah učiva v jednotlivých ročnících:

Jazyková výchova – 1. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

·	provádí přípravná zraková a sluchová cvičení
·	vyslovuje všechny hlásky a souhláskové skupiny
·	poznává první souhlásky a samohlásky na začátku nebo na konci slova
·	provádí sluchovou analýzu a syntézu slabik a slov
·	znázorní dlouhou a krátkou slabiku
·	pozná sluchem dlouhou slabiku i dlouhou samohlásku
·	doplňuje dlouhé a krátké samohlásky
·	píše dlouhé a krátké samohlásky
přípravná cvičení ke čtení a psaní







hláska a písmeno


·	zvuková stránka jazyka







·	vyvození hlásky
·	poznávání první a poslední hlásky ve slově
·	délka samohlásek
·	anylýza a syntéza slabik a slov
·	slovo a slabika
·	slabika a slovo




listy ke cvičení

uvolňování ruky





modelování písmen, použití špejlí, drátků, prstů



vyťukávat rytmus






činnosti s písmeny skládací abecedy


PT:A
(komunikace - řeč těla, zvuků)


hra na telegraf

porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená
·	seznámí se s pojmem význam slova
·	ke známým slovům kreslí obrázky
slovo
·	slovní zásoba a tvoření slov

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

·	píše na začátku věty velké písmeno a na konci většinou tečku 
·	krátká vypravování žáků 
·	odpovídá na otázku
·	pozná větu
·	v psané podobě volí správné zakončení věty
·	volí správnou melodii hlasu
·	naslouchá a pamatuje si příběh, vyjádří ho slovem, výtvarně nebo pohybem
věta
·	skladba










odpovídá celou větou









pohybová výchova
odůvodňuje a čte správně slabiky, velká písmena na začátku věty
·	správně čte skupiny hlásek dy, ty, ny
·	správně čte skupiny hlá-sek di, ti, ni
·	správně čte skupiny hlásek dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
·	pozná začátek a konec věty
·	zná pravidlo o psaní velkého písmene na začátku věty
·	píše velká písmena na začátku věty 
čtení a psaní skupin hlásek



Komunikační a slohová výchova – 1. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

·	poznává a čte velká a malá tiskací písmena
·	poznává a čte slabiky
·	poznává a čte věty
·	čte text odpovídající věku žáka
poznávání písmen malé a velké abecedy
·	čtení




·	malé a velké psací písmo


porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

·	poslouchá čtené a vyprávěné pohádky
·	porozumí krátkému mluvenému pokynu a vykoná jej
·	porozumí krátkému písemnému pokynu a vykoná jej
čtení psacího písma
·	naslouchání
PT:A
(komunikace)



všechny předměty
respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 





·	seznamuje se se základními komunikačními pravidly v rozhovoru
·	naslouchá ostatním
·	respektuje pravidla chování
·	zná a používá pravidla chování v prostorách školy


PT:A
(mezilidské vztahy)
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

·	seznamuje se s pricipy správné výslovnosti
·	uvědoměle odstraňuje nedostatky ve výslovnosti



závažné nedostatky řešit s rodiči a doporučit logoped. péči
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
·	vhodnými cviky si uvolňuje jednotlivé části těla používané při psaní
příprava na psaní
·	přípravné cviky
·	správné držení těla při psaní

správně používat psací náčiní

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

·	píše uvolňovací cviky
·	píše jednotlivé tvarové prvky písma
·	píše jednotlivá písmena velké a malé psací abecedy ve spojení se čtením
·	spojuje písmena do slabik a slov
·	opisuje a přepisuje písmena, slabiky, slova a krátké věty
·	píše snadná a foneticky jasná slova podle diktátu
psaní
·	písemný projev












·	opis a přepis



individ. přístup k levákům
















diktáty po předchozí sluchové analýze a syntéze



Literární výchova – 1. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku
·	rozlišuje pojmy básnička, pohádka, příběh
·	přednáší říkanky k no-vým písme-nům, ročním obdobím apod.
·	seznamuje se s pohádkami, rozpočítadly, říkankami a hádankami
·	tvoří slova, která se rýmují
·	je schopen dramatizovat krátký příběh
poezie, próza

















dramatizace

·	literární texty
PT:B
(lidské vztahy, etnický původ)

ukázková četba různých literárních útvarů







ilustrace k příběhům


Jazyková výchova – 2. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

·	skládá slova z hlásek a slabik
·	skládá ze slov věty
·	odlišuje krátké a dlouhé samohlásky
·	rozlišuje význam slova podle délky samohlásky
·	porovnává a třídí slova podle různých hledisek
·	zdůvodní a správně píše slova s párovou souhláskou na konci a uvnitř slova
samohlásky krátké a dlouhé


















párové souhlásky




·	zvuková stránka jazyka
PT:A
(pozornost, soustředění, zapamatování)
porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

·	pozná slova opačného významu
·	tvoří dvojice slov opačného významu
·	pozná slova podobného významu
·	tvoří dvojice slov podobného významu
·	seznámí se se slovy souřadnými, nadřazenými a podřazenými
·	ke slovům podřazeným přiřadí slovo nadřazené a opačně
·	vytváří významové okruhy
význam slov
·	tvoření slov
·	slova opačná, podobná, nadřazená, podřazená a souřadná
·	významové okruhy



porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost

·	rozlišuje věc a děj
·	k jednotli-vým slovním druhům dokáže přiřadit jednoduchý příklad

·	význam slov

·	slovní druhy


doplňkové texty
užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen a sloves

·	připravuje se na poznávání podstatných jmen a sloves
·	ukáže na slovo ten, ta to
·	poznává osobu, zvíře a věc
·	určí dějovost slova

·	tvarosloví
·	podstatná jména
·	slovesa

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

·	píše na začátku věty velké písmeno a na konci většinou tečku, otazník nebo vykřičník
·	podle počtu sloves rozezná větu jednoduchou a souvětí
·	zná některé spojovací výrazy
·	vyjadřuje myšlenky celou větou
věta
·	skladba

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

·	podle postoje mluvčího rozeznává oznámení, otázku, rozkaz a přání
·	podle znaků jednotlivých druhů vět rozlišuje větu oznamovací, tázací, rozkazovací a přací
·	volí správnou melodii hlasu
druhy vět
·	pravopis

odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

·	vyjmenuje řadu tvrdých souhlásek
·	doplňuje a píše y,ý po tvrdých souhláskách
·	vyjmenuje řadu měkkých souhlásek
·	doplňuje a píše i,í po měkkých souhláskách
·	doplňuje a správně píše skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
·	sluchově správně analyzuje délku samohlásky na začátku slova
·	rozlišuje délku samohlásky u
·	doplňuje  a píše u, ú, ů
·	pozná obecná podstatná jména, dá osobám, zvířatům a věcem jména
·	umí používat velká písmena v typických příkladech vlastních jmen, osob, zvířat a obcí
·	
souhlásky tvrdé a měkké

používání tvrdých a měkkých kostek



Komunikační a slohová výchova – 2. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

·	postupně přechází od vázaného slabikování k plynulému čtení slov, snadných vět a textů
·	čte správně, pozorně a s porozumě-ním
·	vybere správnou odpověď na otázku k přečtenému textu
·	vyhledává slova a věty v textu
·	zachovává intonaci
·	objasňuje význam slov
·	čte krátké básně s jasným obsahem
učíme se číst











práce s literárním textem














·	čtení
























·	poezie



dle nadání žáka










propojení čtení s jinými předměty









PT:A
(sebekontrola)
porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
·	rozumí delšímu mluvenému pokynu a vykoná jej

·	naslouchání

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 

·	používá základní komunikační pravidla v modelo-vých příkladech – pozdrav, oslovení, omluva, prosba
technika mluveného projevu
·	mluvený projev
PT:A
(mezilidské vztahy)
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
·	uvědoměle odstraňuje nedostatky ve výslovnosti



v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

·	rozlišuje přízvučné a nepřízvučné předložky
·	čte správně konce vět
·	dělá pomlky a čárky



na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

seřadí ilustrace
podle dějové
posloupnosti
·	vyjadřuje obsah textu obrázky, řadí je podle děje
·	vypráví o osobním pozorování a příhodách

·	slohový výcvik






vlastní zápisy nebo ilustrace
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
·	aplikuje správné návyky při psaní
hygiena psaní
·	psaní

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

·	zdokonaluje se ve správném psaní písemného projevu
·	procvičuje tvary písmen
·	píše slabiky, slova a jednoduché věty
·	umí napsat adresu, pozdrav, blahopřání
·	tvoří větu k obrázku
·	nahrazuje slovo jiným výrazem
technika psaní











žánry písemného projevu


důraz na psaní s porozu-měním




psaní prokládat cvičením
píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

·	pracuje s obrázkovou osnovou – řadí obrázky a vypravuje
·	popisuje obrázek, osobu, zvíře, pracovní postup





Literární výchova – 2. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku

·	učí se číst stále náročnější texty
·	čte samostatně knihy
·	půjčuje si knihy v knihovně
·	přednáší zpaměti texty přiměřené jeho věku
próza









poezie



·	literární texty
besídky

PT:A
(kreativita)





zapisuje název knihy, autora a provádí vlastní ilustrace
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

·	pozná čtený text prózy a poezie
·	rozlišuje pojmy pohádka, hádanka, říkanka, báseň, sloka, rým, verš
·	rozlišuje pojmy kniha, knihkupectví, čtenář, básník, spisovatel, ilustrátor
práce s textem




ukázky dětských knih





PT:B
(kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ)
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
·	vypráví, co se mu v knize líbilo
·	vyhledává odpovědi na otázku, hledá určitou část textu
·	pokouší se dramatizovat text





návštěvy divadlelních představení a koncertů





Jazyková výchova – 3. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
·	bezpečně odůvodní a správně píše slova s párovou souhláskou na konci i uvnitř slova
párové souhlásky
·	zvuková stránka jazyka
doplňovací cvičení
porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost

·	dokáže vyhledat slova příbuzná, určí kořen slova, předponu a příponu
slovní druhy
·	tvarosloví

rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
·	rozliší v textu slovní druhy


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

·	pozná podstatná jména
·	určuje u podstatných jmen rod, číslo, pád, u mužských podstatných jmen životnost
·	pozná sloveso
·	určuje u sloves osobu, číslo, čas

·	podstatná jména










·	slovesa

doplňkové texty

karty

hry, křížovky

PT:A
(seberegulace, komunikace)
spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

·	spojuje jednoduché věty v souvětí
·	používá ke vzniku souvětí různé spojky
·	rozezná podle počtu sloves souvětí od věty jednoduché
·	vyhledává a vyznačuje základní skladební dvojice ve větě jednoduché
·	tvoří v holé větě větu rozvitou
souvětí
·	skladba













·	skladební dvojice


















karty k podstat-ným jménům
odůvodňuje a píše správně i/y ve vyjmenovaných slovech, velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
·	umí vyjmenovat řadu vyjmenova-ných slov
·	rozumí obsahu vyjmenova-ných slov
·	umí k vyjmenova-ným slovům přiřadit slova příbuzná
·	odůvodní pravopis vyjmenova-ných slov
·	píše samostatně velká písmena ve vlastních jménech
vyjmenovaná slova

















vlastní jména

·	psaní i/y po obojetných souhláskách
















·	tvarosloví
není nutné začínat od vyjmenova-ných slov po b

tvořivá práce – hry s vyjmeno-vanými slovy

doplňovací cvičení,
diktáty

propojovat s poznává-ním slovních druhů a pravopisem vlastních jmen


Komunikační a slohová výchova – 3. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

·	čte správně a plynule
·	čte s porozumě-ním
·	čte čárky mezi slovy
·	používá významové pomlky
·	čte výrazně
·	čte potichu
·	vypravuje text
technika čtení
·	čtení
PT:B
(kulturní diference, etnický původ)

ukázky bajek, básní, pohádek a příběhů o dětech

naučné texty

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 

·	umí komunikovat se spolužáky i s dospělými
·	dokáže používat telefon
komunikační pravidla
·	mluvený projev
po rolích




PT:C
(fungování a vliv médií ve společnosti)
v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

·	dělá správné významové pomlky



volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
·	dokáže se omluvit, požádat o něco, poděkovat
·	zná a používá pravidla slušného chování 




ve všech předmětech
na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

·	obohacuje si aktivně slovní zásobu
·	nahrazuje slova slovy stejného významu
·	umí používat stejně znějící slova
·	vypravuje vlastní přílohu
·	reprodukuje přečtený text
·	dotváří konec příběhu
vyjadřování


píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev
·	píše úhledně všechna písmena psací i tiskací abecedy, číslice
·	zachovává sklon písma
technika psaní
·	písemný projev
kvalita písma


píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

·	dbá na úpravu psaného textu
·	zvyšuje rychlost při psaní
·	kontroluje si písemný projev
·	využívá dovednosti psát různé žánry písemného projevu – pozvánka, dopis, pozdrav z prázdnin, jednoduché tiskopisy
úprava textu





















obálky, pohledy, tiskopisy
seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
·	pracuje s obrázkovou osnovou
·	tvoří jednoduché věty - osnovu






Literární výchova –3. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku

·	čte s porozumě-ním texty přiměřeného obsahu a náročnosti
·	člení text, frázuje
·	čte samostatně knihy
·	objasňuje význam slov a slovních spojení
·	reprodukuje krátký přečtený text
·	vypravuje pohádky
·	vymýšli pohádky a krátké básničky
pozorné a plynulé čtení
·	čtení
podle individ. schopností žáků












i v jiných předmětech

PT:A
(kreativita)


vytvořit třídní časopis
vyjadřuje své pocity z přečteného textu

·	rozumí přečtenému textu, reprodukuje jeho obsah
·	zaznamenává si, co se mu na přečtené knize líbilo
vypravování

popisování
·	mluvený projev

název knihy, autor, ilustrátor, obsah - jen krátce, vlastní ilustrace
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

·	orientuje se v literárních žánrech poezie a próza, pověst, povídka, pohádka, bajka
·	poslouchá uvědoměle literární texty
próza a poezie








zdvořilý poslech
·	textové žánry








·	naslouchání
PT:A
(komunikace naslouchání, sdělování)





četba učitele,
ukázky na CD
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
·	orientuje se v textu
·	hledá klíčová slova
·	vyhledává odpovědi na otázky
·	vyhledává určenou část textu
·	sestavuje obrázkovou osnovu krátkého vypravování
·	vymýšlí názvy pro části povídek
práce s textem
·	věcné čtení


hledá vlastní jména a jiné výrazy






5.1.1.2.                   Anglický jazyk 

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa.
Pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.
Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v jazyce mateřském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání
Výuka anglického jazyka v 1.období tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků.  Učitel by proto měl v tomto období probudit zájem o výuku anglického jazyka a snažit se vytvořit pozitivní vztah k učení cizímu jazyku. Aby toho dosáhl, musí být vyučovací hodiny angličtiny v průběhu celého roku prostoupeny zajímavostmi a pro žáky poutavými činnostmi, hrami a písničkami. Při výuce je třeba pracovat s vhodnými učebnicemi a pomůckami zpracovanými přiměřeně k věku dítěte.
Učitel by se měl snažit, aby žák porozuměl jednoduchému vyslechnutému sdělení, uměl ho zopakovat, aby uměl použít naučená slova v jednoduchém spojení, aby dovedl základní slova a jednoduché věty přečíst a slova či věty později i zapsat, popřípadě k nim nakreslit obrázek. 
Výuka jazyka vychází z jeho praktického použití. Výklad pravidel gramatiky je omezen na nezbytně nutné minimum potřebné k tvorbě jednoduchých vět. Slovní zásoba je volena především z okruhu zájmů dětí tohoto věku. Slova jsou vázána do vzájemných souvislostí. Upevňování, procvičování a využití slovní zásoby v jednoduchých větách spojujeme vždy s činnostmi s konkrétním předmětem, obrázkem – s tzv. názorem, a to v každé hodině. To je základem k tomu, aby se anglickému jazyku učil každý žák s chutí a věřil, že bude mít úspěch. 
Při vyučování využívá zvukových nahrávek, anglických říkanek a písniček, z nichž některé se žáci učí zpaměti.

V 1. pololetí  3. ročníku učitel poskytuje žákům nezbytný úvod do jazyka:
–	seznamuje je s anglickými hláskami na základě názvů barev, hraček a čísel
–	nacvičuje s nimi správnou výslovnost a čtení celých vět na krátkých příbězích
–	učí žáky mluvit ve vzorových větách, jejichž smysl je dán dramatizací, činností s předměty nebo s obrázky
–	naučí žáky rozumět jednoduchým větám a pokynům ve třídě
–	radost z uměleckého prožitku s použitím anglického jazyka poskytne nácvikem velmi jednoduchých básniček a říkadel (žáci je mohou obměňovat s využitím osvojené slovní zásoby)
V 2. pololetí 3. ročníku učitel výuku zaměří na „technické“ vědomosti nutné pro správné použití základů jazyka: 
–	učitel postupně nacvičuje s žáky čtení fonetického přepisu angličtiny
–	postupně probírá a opakuje tvary jednotného a množného čísla podstatných jmen, zájmena osobní – podměty, shodu podmětu s přísudkem, závazný slovosled anglické věty  
Výuka gramatiky v dalších ročnících probíhá současně s vytvářením jednoduchých vět, kde se potřebné výrazy a spoje procvičují, rozšiřují a prohlubují. Žáci se naučí větám rozumět, číst je a opakovat. Protože jim rozumějí a znají většinu slovíček, mohou je obměňovat. Ptají se jeden druhého, odpovídají na spolužákovy otázky. Tímto způsobem probíhá výuka gramatiky s pomocí činností v průběhu celého období.

Organizace výuky: 
Vyučuje se ve třetím ročníku 3 hodiny týdně. Je-li více než 24 žáků, třída se dělí na dvě skupiny. Výuka probíhá střídavě v kmenové učebně a v odborné učebně jazyků. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.

Průřezová témata: 
Jsou realizována v tematických okruzích:
A/	osobní a sociální výchova 
(rozvoj schopností poznávání, komunikace)
B/	výchova demokratického občana 
(občanská společnost a škola)
C/	výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
(objevujeme Evropu a svět)

Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí:

Klíčové kompetence: 
V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících kompetencí.  
A/	kompetence k učení
B/	kompetence k řešení problémů 
C/	kompetence komunikativní
D/	kompetence sociální a personální  
.
Vzdělávací  obsah vyučovacího předmětu:
Anglický jazyk 3. ročník
Seznamování s anglickým jazykem ve 3. ročníku má žáky motivovat k zájmu o anglický jazyk, učit se vnímat a napodobovat melodii a rytmus anglického jazyka. Dále pak poznávat a prakticky používat základní pravidla výslovnosti. Základní slovní zásoba z jim blízkých oblastí je učena činnostní formou (činnosti s obrázky nebo předměty). Na základě toho se žáci učí vytvářet a obměňovat první krátké rozhovory. Učí se rozumět jednoduchým pokynům v anglickém jazyce, reagovat na ně. Učitel vede žáky k získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené jednoduché texty v anglickém jazyce. Důležité je vést žáky k aktivní účasti na výuce jazyka a posléze ke schopnosti jednoduše komunikovat s využitím prvních poznaných slov a frází. Vštěpuje jim důležitost cizího jazyka pro život.

	získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmět;
	komunikační dovednosti (osvojení si potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce, schopnost domluvit se v angličtině);

slovní zásobu, čtení a porozumění řeči psané; porozumění řeči mluvené;
získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce;
porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu i písemnému sdělení na úrovni osvojených znalostí;
	mluvnici a pravopis;
	dramatickou výchovu;
	základní poznatky o anglicky mluvících zemích

                                                                                                                                                                                                                                    Anglický jazyk – 3. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti



Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby.
Seznamuje se s anglickými hláskami na základě názvů barev, hraček a čísel.
Zvukově rozlišuje hlásky:
i-i:, u-u:, e-ei, a-a:, o-∂u, e-æ, ð-θ, n-ŋ, t-θ.
Rozlišuje slova souzvučná (homonyma) – two/too.
Vnímá shodu či různost zvukové a grafické podoby jazyka.
Nacvičuje správnou výslovnost a čtení celých vět na krátkých příbězích. 
Dokáže přečíst fonetický přepis angličtiny.
Komunikační dovednosti.
Jednoduché pozdravy a představení.
Pravidla komunikace v běžných každodenních  situacích:
-pozdrav
-představení
-požádání
-poděkování
-základní Zdvořilostní fráze
Práce ve dvojicích (rozhovory)

PT: A
(Komunika-ce)

Jednoduché říkanky, rozpočitadla, písničky – zvuková stránky jazyka, výslovnost (možnost využití k besídce pro rodiče)
Rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje.
Rozumí jednoduchému vyslechnutému sdělení a umí ho zopakovat.
Používá naučená slova v jednoduchých spojeních.
Rozumí jednoduchým pokynům a dokáže je splnit. Dokáže vytvořit jednoduchou otázku a odpověď na otázku spolužáka.
Jednoduchou větu dokáže obměňovat.
Slovní zásoba, čtení. Porozumění řeči psané.
Porozumění řeči mluvené.


Barvy
Zvířata
Hračky
Slovní zásoba a tvoření slov:
-synonyma
-antonyma
-význam slov v kontextu

Slovní zásoba v oblasti:
-barvy
-zvířata
-hračky
-číslice
-škola
-rodina
PT: B
(Občanská společnost a škola)

Projektová práce (Svět kolem nás)

Vyprávění o obrázku (podle obrázku)
Možnost rozšíření slovní zásoby – individuální tvorba dětského cizojazyčné-ho slovníku
Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova.
Rozlišuje člen určitý a neurčitý.
Používá jednotné a množné číslo podstatných jmen (pravidelné).
Používá:
-osobní zájmena (jako podměty) I, we, you, it, they, he, she
-přivlastňovací my, your (my doll)
Spojuje přídavné jméno s podstatným (a little dog).
Spojuje základní číslovku s podstatným jménem (two cats).
Užívá slovesa v přítomném čase prostém.
Používá ustálená slovní spojení se slovesem „like“ (I like cats.).
Dovede základní slova a jednoduché věty přečíst a slova i zapsat či k nim nakreslit obrázek.
Dodržuje závazný slovosled jednoduché anglické věty.
Mluvnice a pravopis.

Rodina
Základní gramatické struktury a typy vět.
Základy lexikálního principu pravopisu slov.
Rozšiřování slovní zásoby
(pexeso, obrázkové domino).
Hry (anglické pexeso - psaná podoba anglického slova)
Možnost tvorby anglického pexesa či domina-týmová práce.
Pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění.
Pozdraví při setkání a loučení.
Požádá o něco a poděkuje.
Dokáže navázat jednoduchý rozhovor:
-představí se
-zeptá se na věk
-zeptá se, jak se druhý má.
Mluví ve vzorových větách, jejichž smysl je dán dramatizací, činností s předměty nebo  s obrázky.
Dramatická výchova.
Poslech zvukových nahrávek.
Reprodukce několika anglických:
-básniček
-říkanek
-písniček.
Rozhovory.

Blahopřání (svátek, narozeniny).
Rým, verš –ČJ.

Skupinová práce (rozhovory-každodenní verbální komunikace)

Dramatizace situací.
Používá abecední slovník učebnice.
Seznámí se s abecedou.
Čte jednoduché  texty se správnou výslovností a s porozuměním.
Základní poznatky o anglicky mluvících zemích.
Základní informace o VB, Londýně.
Místní tradice a zvyky (Vánoce).
Abeceda – ČJ.

PT: C
(Objevujeme Evropu a svět)
Uvědomování si své vlastní kulturní identity, tradic, hodnot.



5.1.2	Matematika a její aplikace
Vzdělávací oblast je v 1. – 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu:


5.1.2.1	Matematika

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Matematické vzdělávání v tomto období pomáhá žákům vnímat význam matematiky v životě. Žáci se učí vyjadřovat pomocí čísel. Matematika rozvíjí pozornost, vytrvalost, schopnost rozlišovat, objevovat, vytvářet různé situace. Žáci se učí svoji práci kontrolovat, srovnávat, učí se sebedůvěře, vyjadřují výsledky svého pozorování. S vyjadřovacími schopnostmi se rozvíjí jejich schopnost uvažovat.
Po celé první období se v matematice kladou základy počítání zpaměti. Žáci se učí způsoby pamětného sčítání, odčítání, násobení a dělení v oboru do 100 i do 1000. Řešení slovních úloh zpaměti je třeba vždy spojovat s vysvětlením žáka, jak k výsledku dospěl. V průběhu 1. – 3. ročníku je třeba, aby každý žák vyřešil mnoho jednoduchých slovních úloh. 
Matematika v tomto období rozvíjí paměť žáků, jejich představivost, tvořivost, klade základy logického úsudku.
Matematické vzdělání přispívá k formování osobnosti žáků, rozvíjí důslednost, tvořivost, sebedůvěru, sebekontrolu aj.


Organizace výuky: 
Vyučuje se v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém a třetím ročníku 5 hodin týdně. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.

Průřezová témata:
    Jsou realizována v těchto tematických okruzích:

A/ Osobnostní a sociální výchova ( rozvoj schopností poznávání - cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů)
Klíčové kompetence: 
V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí.
A/      Kompetence k učení
B/      Kompetence k řešení problémů
C/      Kompetence komunikativní

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
Vzdělávací oblast matematika je tvořena třemi tematickými okruhy:

a) Číslo a početní operace:
V tomto tematickém okruhu si žáci postupně osvojují aritmetické operace (porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení, dělení). Přitom se dbá na tři složky:
–	dovednost (provádění početních operací);
–	algoritmické porozumění (proč je práce prováděna předloženým postupem, důraz na činnostní provedení a pozorování žáků, hovor o pozorovaném);
–	významové porozumění (umět operaci propojit na reálné situace – nejlépe za pomoci individuálních činností, matematizace reálných situací).
Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlo-
váním. 
Učí se řešit jednoduché úlohy z reálného světa, analyzovat reálné situace, pochopit problém, utřídit údaje, pomocí konkrétního názoru situaci modelovat, následně řešit a formulovat odpověď. 
Matematika svým charakterem vyžaduje činnostní pojetí. 

b) Závislosti, vztahy a práce s daty:
Žáci si v tomto tematickém okruhu na základě pozorování uvědomují změny a závislosti známých jevů. Porovnávají velikosti věcí a čísel. Pomocí svých činností postupně pochopí, že změnou může být zvětšení, zmenšení, růst, pokles. Na poznání a pochopení závislostí navazuje v dalších obdobích práce s tabulkami, diagramy a grafy. 

c) Geometrie v rovině  a v prostoru:
Žáci se v tomto tematickém okruhu učí objevovat, rozlišovat a určovat základní geometrické rovinné a prostorové útvary. Geometricky modelují reálné situace, hledají geometrické útvary ve svém okolí a pojmenovávají je. Učí se měřit délku, poznávají základní jednotku délky. Učí se základy grafického projevu v geometrii.
Dosažení dobrých výsledků v hodinách matematiky vyžaduje:
–	naučit žáky pozorně vnímat, co říká a dělá učitel a co odpovídají spolužáci
–	učit žáky soustředit se na své činnosti, reagovat na upozornění učitele, vnímat práci a vyjadřování spolužáků
–	poskytnout každému žákovi dostatečný prostor k tomu, aby měl možnost vniknout do podstaty problému, o kterém se hovoří ve vyučování
–	pestré změny forem práce v průběhu roku, rozmanitost používaných pomůcek a tím dosažení zajímavosti výuky
–	každodenní zpětnou vazbu mezi učitelem a žáky
–	časté sestavování úloh ze života samotnými žáky, neboť tvorba úloh, otázek a odpovědí napomáhá dobrému zvládnutí učiva
–	propojování výuky matematiky s ostatními předměty
Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávání chceme vždy při probírání určitého učiva:
–	dát žákům první pojetí daného problému a motivovat je
–	užitím názorných pomůcek a konkretizací je dovést postupně k pochopení problému, který je dán novou učební látkou
–	provádět třídění a srovnávání naučených vědomostí s vědomostmi již osvojenými
–	provádět cvičení s praktickým užitím získaných vědomostí
–	nechat žáky samostatně vymýšlet slovní úlohy, které vycházejí z jejich zkušeností
–	provádět cvičení k zautomatizování určité početní operace
	
Výchovně vzdělávací cíle směřující k získání klíčových kompetencí:
	-osvojování základních matematických pojmů na základě aktivních činností každého žáka;
	-důraz na porozumění základním pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům;
	-rozvíjení zkušeností s matematickým modelováním pomocí činností, kterými se žáci učí poznávat a nalézat situace, které dokážou matematicky popsat;
	-využívání zkušeností žáků z domova i ze života kolem nich;
	-prostor pro aktivní projev žáka – vymýšlení úloh žáky, využití jejich zájmů, komunikace mezi žáky, efektivní využívání osvojených poznatků;
	-grafické projevy žáka – od kresleného obrázkového názoru k náčrtům;
	-postupné osvojování prvních matematických pojmů, početních výkonů, postupů, základů jazyka matematiky a způsobů jejich užití.


MATEMATIKA – 1. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků.
Zvládá sčítání a odčítání v oboru do 5. Řeší slovní úlohy doplněné příkladem .
Číslo a početní operace.
Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru. Přirozená čísla 1-5 – numerace vidění počtu věcí do 5.       
Rozklady čísel.Tvoření slovních úloh bez použití početních výkonů. Porovnávání počtu věcí. Sčítání a odčítání přirozených čísel zavedené manipulačními činnostmi (do 5). Slovní úlohy doplněné příkladem (do 5).

Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků. Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly.Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.
Zvládá sčítání a odčítání čísel v oboru do 10. Řeší jednoduché slovní úlohy v oboru do 10.
Číslo a početní operace.
Přirozená čísla 1-10 – numerace, vidění počtu věcí do 10. Rozklady čísel do 10. Sčítání a odčítání přirozených čísel v oboru do 10.  Jednoduché slovní úlohy ze života.              Automatizace spojů sčítání a odčítání do 10.  Porovnávání počtu věcí, čísel.
              
Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly. Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.
Sčítá a odčítá čísla v oboru do 20 bez přechodu přes desítku.     Řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku, slovní úlohy vedoucí ke vztahům o n-více(méně) v probíraném oboru. 
Číslo a početní operace.
Přirozená čísla do 20 – numerace. Sčítání a odčítání v 2. desítce s využitím analogie s 1. desítkou.      Vztahy o několik více, o několik méně.            Slovní úlohy ze života (obor do 20).











PT:A
(osobnostní a sociální výchova-řešení problémů)
Rozezná, pojmenuje a vymodeluje základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa.
Poznává geometrické tvary a jednoduchá tělesa.
Geometrie v rovině a v prostoru.
Orientace v prostoru ( před, za, vedle, vpravo, vlevo).         Poznávání geometrických tvarů a těles.




Čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, krychle, kvádr, válec, koule.    Využití vhodných stavebnic.



MATEMATIKA – 2. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly.          Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.
Opakování učiva z 1.ročníku.
Číslo a početní operace.
Opakování učiva z 1.ročníku:  
-rozklady čísel do 10
-numerace do 20
-porovnávání čísel
-automatizace spojů sčítání a odčítání do 20
-jednoduché slovní úlohy spojené s názorem.                    

Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly.          Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.
Sčítá a odčítá čísla do 20 s přechodem přes desítku. Řeší slovní úlohy v oboru do 20.
Číslo a početní operace.
Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku.      Jednoduché slovní úlohy.

Čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti. Užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose. Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.
Pracuje s přirozenými čísly do 100. Počítá do 100 po desítkách, jednotkách. Orientuje se na číselné ose. Porovnává čísla.       Zaokrouhluje čísla na desítky.    Sčítá a odčítá čísla v oboru do 100 s přechodem přes desítku. Řeší slovní úlohy .
Číslo a početní operace.
Přirozená čísla do 100 – numerace –vytváření představ čísel na základě názoru:
-posloupnost přirozených čísel
-počítání po desítkách, po jednotkách v různých desítkách
-čtení a zápis čísel, číselná osa 
-porovnávání čísel 
-zaokrouhlování čísel na desítky na základě práce s číselnou osou.
Sčítání a odčítání v oboru do 100:
-sčítání a odčítání násobků 10
-sčítání a odčítání v jednotlivých desítkách
-sčítání a odčítání s přechodem desítek
-sčítání a odčítání dvojciferných čísel
-vytváření jednoduchých slovních úloh k jednotlivým typům příkladů na sčítání a odčítání.
























32+6, 57-4
30+7, 90-8

49+5, 71-4
25+30
93-20

23+41
68-34






Používá spoje násobilky 1,2,3,4,5,10. Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.
Používá činnosti vedoucí k pochopení násobilky a jejímu procvičování.
Číslo a početní operace.
Názorné zavedení násobilky 1,2,5,10,3,4.  Slovní úlohy, které vedou k pochopení úsudku několikrát více.

Rozezná, pojmenuje a vymodeluje základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa.Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině.
Rozezná, pojmenuje a vymodeluje geometrické tvary rovinné a prostorové. Kreslí rovné a křivé čáry. Měří délku na konkrétních předmětech.
Geometrie v rovině a v prostoru.
Geometrické tvary rovinné a prostorové.  Rovné a křivé čáry.          Jednotky délky (metr, centimetr).
Praktické měření délek.
Hry s tvary,
stavebnice.
Orientuje se v čase.
Poznává, kolik je hodin na hodinách ručičkových i digitálních.
Závislosti, vztahy a práce s daty.
Jednotky času
(hodina, minuta).
Čtení údajů na hodinách včetně digitálních.




MATEMATIKA – 3. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Provádí zpaměti jednouché početní operace s přirozenými čísly.
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.
Zvládá sčítání a odčítání do 100. 
Řeší slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání, k porovnávání o n-více, 
o n-méně.
Zvládá písemné sčítání a odčítání 
do 100.
Číslo a početní operace.
Opakování učiva z 2.ročníku:
- počítání do 20 
s přechodem 
přes 10
- numerace 
do 100
- sčítání a odčítání v oboru
do 100
- slovní úlohy vedoucí ke sčítání
a odčítání, k porovnávání o n-více, n-méně
- sčítání a odčítání do 100.
Písemné sčítání do 100.
Písemné odčítání do 100 se zkouškou sčítání.
Slovní úlohy vedoucí k porovnávání rozdílem.















36+17
65-28









Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly.
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace. 
Zvládá malou násobilku a dělení beze zbytku v oboru do 100.
Umí úsudkově rozlišovat  
o několik více,
o n- méně,
několikrát více, několikrát méně v oboru do 100.
Číslo a početní operace.
Násobilka.
Násobení a dělení v oboru násobilek do 100, automatizace spojů.
Slovní úlohy vedoucí k násobení a dělení a rozlišování úsudků několikrát více, několikrát méně a jejich obměny.
Rozlišování vztahů: o několik více, o několik méně, několikrát více, několikrát méně.
Násobení dvojciferných čísel jednociferným.
Užití závorek v příkladech se dvěma početními výkony.

Čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti.
Užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose.
Počítá do 
1 000 po stovkách, desítkách, jednotkách. 
Zaokrouhluje na desítky a na stovky.
Číslo a početní operace.
Přirozená čísla v oboru do 1 000.
Numerace:
- vytvoření představy čísel na základě názoru
- posloupnost přirozených čísel, počítání po stovkách, desítkách, jednotkách
- čtení a zápis čísel
- práce s číselnou osou
- porovnávání čísel
- zaokrouhlování čísel na stovky, na desítky.




peníze, čtvercová síť 

Sčítá a odčítá písemně dvě trojciferná čísla a provádí odhad výsledku.
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.
Sčítá a odčítá v oboru 
do 1 000. Písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla a provádí odhad výsledku.
Řeší slovní úlohy.
Číslo a početní operace.
Sčítání a odčítání v oboru do 1 000.
- sčítání a odčítání zpaměti
(při sčítání a odčítání má nejvýše jedno číslo všechny tři číslice různé od nuly).
Písemné sčítání dvou trojciferných čísel, odhady výsledků.
Písemné odčítání dvou trojciferných čísel, kontrola výpočtu sčítáním.
Slovní úlohy s jedním početním výkonem jejich obměny, první samostatné zápisy slovních úloh.
Slovní úlohy se dvěma početními výkony.



241+7
322-3
530+40
490+60
380-20
240-50
300-8
600-40










PT:A
(osobnostní a sociální výchova - řešení problémů)







Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary.
Porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky.
Rýsuje přímku,
úsečku.
Rozlišuje přímku a úsečku, dovede označit bod, přímku, úsečku.
Provádí jednoduché převody.
Geometrie v rovině a v prostoru.



rovnoběžky
různoběžky







metr
centimetr
milimetr
kilometr
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa.
Dovede načrtnout a popsat základní obrazce.
Geometrie v rovině a v prostoru.
Čtverec a obdélník- náčrty kreslené do čtvercové sítě i volně na papír.
Rozvoj prostorové představivosti.

Orientuje se v čase, provádí  jednoduché převody jednotek času.
Zná jednotky času(hodina, minuta, sekunda).
Provádí jednoduché převody.
Závislosti, vztahy a práce s daty.
Jednotky času.
Jednoduché převody.
hodina
minuta
sekunda





5.1.3	Člověk a jeho svět
Vzdělávací oblast je v 1. - 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu prvouka.

5.1.3.1	Prvouka
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Cíle jsou naplňovány prostřednictvím vlastních zkušeností žáků. Učitel řídí vyučování tak, aby žáci docházeli k novým poznatkům zejména na základě vlastních činností a přímého pozorování. Žáci mohou různé věci a jevy pozorovat např. při řízených činnostech, na vycházkách, při pokusování, při zacházení s různými nástroji a předměty. Činností vyučování prvouce podněcuje aktivitu všech žáků. Průběžně a v souvislosti s různými vyučovacími předměty vedeme žáky k tomu, aby výsledky svých pozorování, zjištění a objevování zaznamenávali různými způsoby, to je výtvarně i písemně. 
V tomto období využíváme co nejvíce regionálních přírodních i společenských jevů.
Charakteristické pro výuku prvouky v 1. období základního vzdělávání je její prolínání s učivem ostatních předmětů. Právě toto prolínání témat dává možnost vytváření mnoha malých projektů, které výuku obohatí a učivo spojí se životem kolem dětí. Výuku prvouky vhodně doplňují obrazy, videozáznamy, filmy, besedy, vycházky i exkurse.


Organizace výuky: 
Vyučuje se v prvním až třetím ročníku. V prvním a druhém ročníku se prvouka vyučuje dvě hodiny týdně, ve třetím ročníku tři hodiny. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.


Průřezová témata: 
Jsou realizována v těchto tématických okruzích:

A/ osobnostní a sociální výchova (sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena,poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetence, kreativita, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika)
B/ multikulturní výchova (kulturní diference, multikultura, etnický původ, princip sociálního smíru a solidarity)

C/ výchova demokratického občana (formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie  jako formy vlády a způsobu rozhodování, občan, občanská společnost a stát)

D/ výchova k myšlení v evropských souvislostech (jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět)

E/ mediální výchova (multikultura, interpretace sdělení a reality)

F/ environmentální výchova (ucelený elementární pohled na okolní přírodu a prostředí)



Klíčové kompetence: 
V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí:


A/ kompetence k učení
B/ kompetence k řešení problémů
C/ kompetence komunikativní
D/ kompetence sociální a personální
E/ kompetence občanské
F/ kompetence pracovní

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 
Prvouka v 1. období ve spojení s ostatními předměty uplatňuje v rozsahu přiměřeném chápání žáků tohoto věku prvky enviromentální výchovy. Žáky učíme citlivému přístupu k přírodě, lásce k okolní krajině, k obci, její minulosti a přítomnosti.
   Žákům dáváme příležitost k tomu, aby si uvědomili propojenost vztahů mezi člověkem a přírodou a možnost člověka přírodu ovlivňovat. Učíme je rozlišovat pozitivní způsoby ovlivňování přírody člověkem od způsobů negativních. Poznávají také význam a úkol jednotlivých profesí ve vztahu k životnímu prostředí. Necháme je objevovat možnosti ke zlepšování okolního prostředí a péči o něj. Dáváme jim prostor pro nápady co dělat teď, aby i v budoucnosti bylo na Zemi zdravé životní prostředí. Vytváříme první předpoklady k tomu, aby žáci získávali dobrou hodnotovou orientaci v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace.




Prvouka 1. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
	-vyznačí v jednodu-chém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí

-začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
-rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost

-určí polohu svého bydliště
-dokáže bezpečně přejít ulici
-zná základní dopravní značky

-zná pojmy vyučovací hodina,přestávka
-umí rozlišit školní potřeby a hračky
-orientuje se v prostoru školy
-osvojuje si pracovní návyky
- respektuje pravidla chování v třídním kolektivu
Místo,kde žijeme
domov - prostředí domova, orientace v místě bydliště



	škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy







PT:B
(etnický původ)
PT:C
(občan, občanská společnost a stát)
	-rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi

-odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
-projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům
-dokáže pojmenovat jednotlivé členy rodiny a určit jejich role v rodině
- orientuje se ve vztazích mezi rodiči a dětmi












-dokáže pojmenovat různá povolání













-rozlišuje vhodné a nevhodné chování
-osvojí si základy slušného chování
Lidé kolem nás
	rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání


soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný „evropský dům“
chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy demokracie
PT:A
(poznávání lidí, mezilidské vztahy)
PT:B
(kulturní diference, etnický původ)
PT:E
(multikultura)
	-využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti

-pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé  pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
-uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
-umí pojmenovat dny v týdnu,měsíce a roční období
-rozlišuje pracovní dny a dny volna
-dokáže říci datum
-dokáže nastavit a přečíst časový údaj v celých hodinách
-rozlišuje pojmy ráno, dopoledne, odpoledne, večer
Lidé a čas
	orientace v čase a časový řád - určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, režim dne, roční období


PT:D
(Jsme Evropané)
	-pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

-roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
-provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů

-pravidelně pozoruje přírodu, počasí
-porovnává živočichy v přírodě v různých ročních obdobích
-dokáže vyjmenovat nejznámější živočichy a rostliny

-určuje názvy známých zvířat
-pracuje s obrazy a modely
-popisuje části těla zvířat
-sleduje život rostlin a dovede popsat jejich části
Rozmanitosti přírody
životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a počasí



rostliny, houby, živočichové - znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka
PT:F
(ucelený elementární pohled na okolní přírodu a prostředí)
	-uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
	-dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
	-chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
	-uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
	-reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořád-ných událostech


-určuje jednotlivé části těla
-určí rozdíly mezi lidmi v jednotlivých částech světa








-osvojí si zásady základní hygieny a péče o zdraví
-dokáže rozlišit zdravé a méně zdravé potraviny
-dokáže třídit potraviny podle vhodnosti ke snídani atd.




-svojí si základní pravidla účastníků silničního provozu
-zná zásady správného zacházení s elektrickými spotřebiči
-dbá na bezpečnost a ochranu zdraví
Člověk a jeho zdraví
lidské tělo - životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince

péče o zdraví, zdravá výživa - denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana; osobní, intimní a duševní hygiena - stres a jeho rizika; reklamní vlivy

osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci
PT:E
(multikultura)
PT:F
(ucelený elelmentární pohled na okolní přírodu a prostředí)



Prvouka 2. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
	.vyznačí v jednodu-chém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí

-začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
-rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost
-zná své bydliště – adresu, telefon
-rozliší dům – byt
-zná okolí bydliště – ulice
-rozlišuje vyučovací předměty, učební pomůcky
-zná všechny prostory školy
-dokáže pojmenovat osoby ve škole
-zná zásady správného chování při vyučování a o přestávce

-zná obec – její části, polohu v krajině
-zná sousední obce, významná místa a budovy
Místo, kde žijeme
domov - prostředí domova, orientace v místě bydliště


škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy









obec (město), místní krajina - její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť
PT:C
(občan, občanská společnost a stát)
PT:B
(kulturní diference)
PT:F
(ucelený elementární pohled na okolní přírodu a prostředí)
	-rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi

-odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
-projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům
-určuje příbuzenské vztahy v rodině
-zná práva a povinnosti členů rodiny






-pojmenuje povolání rodičů
-zná domácí práce a dokáže v domácnosti pomoci












-umí se omluvit 
-umí o cokoli požádat
-dokáže pomoci spolužákům
-užívá základní pravidla slušného chování vůči dospělým i dětem
Lidé kolem nás
rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání

	soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný „evropský dům“


	chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy demokracie


PT:A
(komunikace, kooperace a kompetence, hodnoty a postoje)
PT:B
(princip sociálního smíru a solidarity)
PT:E
(multikultura)
	-využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti

-pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé  pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
-uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
-pojmenuje části dne, části hodiny
-rozezná různé druhy hodin
-rozlišuje minulost, současnost, budoucnost
-dokáže číst hodiny na ciferníku i displeji





-rozumí pojmům – dříve, dávno, nedávno atd.
-třídí obrázky na historické, současné, případně budoucí
-vyhledá významná data
-vypráví o významných událostech v rodině 
Lidé a čas
	orientace v čase a časový řád - určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, režim dne, roční období
	
současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny


PT:D
(Evropa a svět nás zajímá)
	-pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotli-vých ročních obdobích

-roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
-provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů

-pozoruje a zaznamená počasí do kalendáře přírody
-pozoruje proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích


-dovede pojmenovat a pozná nejznámější rostliny a živočichy
-rozliší okrasné a užitkové rostliny, volně žijící a hospodářská zvířata
-rozliší lesy jehličnaté, listnaté a smíšené
-zná pravidla chování v přírodě
Rozmanitost přírody
životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a počasí

rostliny, houby, živočichové - znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka
PT:F
(ucelený elementární pohled na okolní přírodu a prostředí)
	-uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
	-dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
	-chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
	-uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu

-reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
-pojmenuje jednotlivé části těla
-osvojí si význam péče o zdraví
-rozumí pojmům nemoc, úraz






-rozpozná některé obvyklé příznaky běžných nemocí
-zná a uplatňuje základní návyky osobní hygieny
-zná příčiny úrazů a způsob prevence
-pojmenuje zdraví škodlivé látky
-rozezná nebezpečná místa ve svém okolí
-dokáže odmítnout lákání cizí osobou

-zná základní pravidla bezpečného chování chodců v silničním provozu
-zná dopravní značení, světelnou signalizaci

Člověk a jeho zdraví
lidské tělo - životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince

péče o zdraví, zdravá výživa - denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana; osobní, intimní a duševní hygiena - stres a jeho rizika; reklamní vlivy









osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci
PT:E
(interpretace sdělení a reality)
PT:F
(ucelený elementární pohled na okolní přírodu a prostředí)
PT:B
(kulturní diference)



Prvouka 3. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
	-vyznačí v jednodu-chém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí

-začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
-rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hod-noty a rozmanitost
-zná plnou adresu, telefon
-chrání osobní údaje před cizími lidmi
-bezpečně se orientuje v nejbližším okolí bydliště

-orientuje se v nejbližším okolí školy
-ví, která místa v okolí školy mohou být nebezpečná
-ovládá základní pravidla silničního provozu
-zná důležitá telefonní čísla


-označí rozdíly mezi městským a venkovským prostředím
-pojmenuje nejdůležitější částí a místa obce, umístění významných budov a objektů
-vytvoří jednoduchý orientační plánek obce

-zná název kraje
-určí, do které historické země naší vlasti patří území místní krajiny
-orientuje se na vlastivědné mapě
-rozlišuje státní symboly


-pojmenuje hlavní světové strany
-seznámí se s principem buzoly a kompasu
-vyhledá v místní krajině hlavní zeměpisné a přírodní dominanty
-rozlišuje krajinu podle výškové členitosti
-popíše přírodní a lidmi vytvořené objekty
Místo, kde žijeme
domov - prostředí domova, orientace v místě bydliště

škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy









obec (město), místní krajina - její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť


naše vlast - domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly

okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany


PT:C
(občan, občanská společnost a stát)
PT:B
(kulturní diference)
PT:F
(ucelený elementární pohled na okolní přírodu a prostředí)
	-rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi

-odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
-projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům
-rozlišuje základní a širší příbuzenské vztahy
-pojmenuje základní práva a povinnosti členů rodiny
-uvědomuje si funkci rodiny ve společnosti


-rozlišuje lidské činnosti – práce, hra, učení atd.
-pojmenuje lidské výtvory
-dovede vyřídit jednoduché záležitosti-nákup,odeslání dopisu atd.
-rozlišuje mezi dobrou a špatnou prací
-chrání výsledky práce své i jiných
-orientuje se v síti obchodů

-zná pravidla slušného chování
-pojmenuje některé problémy soužití lidí
Lidé kolem nás
rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání

soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný „evropský dům“


	
	chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy demokracie


PT:D
(objevujeme Evropu a svět)

	-využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti

-pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé  pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
-uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
-určuje čas podle hodin
-určuje základní časové jednotky
-umí používat kalendář
sleduje data narození členů rodiny
-rozlišuje mezi dějem v minulosti, přítomnosti a budoucnosti

-umí pojmenovat předměty připomínající vzdálenější události nebo život starších členů rodiny
-porovná způsob bydlení dříve a dnes
-jmenuje významná data




-umí pojmenovat některé významné rodáky
-dokáže vyprávět pověsti nebo báje vztahující se k místu bydliště
-pojmenuje kulturní či historické památky, významné události 
-ví, proč chránit a nepoškozovat památky
Lidé a čas
orientace v čase a časový řád - určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, režim dne, roční období


současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny

regionální památky - péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost
báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj


PT:D
(Evropa a svět)
	-pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

-roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
-provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů
-dokáže vysvětlit rozdíl mezi živou a neživou přírodninou
-rozezná přírodniny a lidské výtvory
-určuje přírodninu, surovinu a výrobek
-rozlišuje známé látky podle vlastností

-vysvětlí základní význam vzduchu pro život
-zná složení vzduchu
-dokáže pojmenovat nejrůznější podoby vzduchu v přírodě
-provádí jednoduché pokusy
-umí vysvětlit základní význam vody pro život
-pozoruje různé podoby vody v přírodě
-dokáže jednoduše popsat koloběh vody v přírodě
-umí vysvětlit význam půdy pro živé organizmy
-seznámí se se složením půdy








-zná pojmy hvězda, planety, Slunce, Země




-umí rozlišit nejznámější rostliny ze svého okolí, určuje jejich jednotlivé části
-umí vysvětlit rozdíl mezi bylinami a dřevinami
-pozná nejznámější houby, pojmenuje jejich části
-umí vysvětlit rozdíl mezi výživou rostlin a živočichů
-pojmenuje některá volně žijící zvířata
-pozoruje viditelné proměny přírody
-zná pojmy podnebí – počasí
-vysvětlí pojem rovnováha v přírodě
-uvede příklady přírodních společenství
Rozmanitost přírody
látky a jejich vlastnosti - třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek




voda a vzduch - výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život













nerosty a horniny, půda - některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam

Vesmír a Země - sluneční soustava, den a noc, roční období

rostliny, houby, živočichové - znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka




životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a počasí

PT:F
(ucelený elementární pohled na okolní přírodu a prostředí)
	-uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
	-dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
	-chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
	-uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
	-reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořád-ných událostech


-pojmenuje části těla
-orientuje se ve změnách lidského těla v průběhu života
-vnímá své tělo a umí vyjádřit pocity spojené s jeho činností



-rozpozná některé obvyklé příznaky běžných nemocí
-zvládá a uplatňuje základní návyky osobní hygieny







-umí pojmenovat zdravotní rizika spojená s drogami a špatným životním stylem

-rozezná nebezpečná místa ve svém okolí
-dokáže uplatňovat zásady bezpečného chování
-dokáže odmítnout návrhy cizích osob
-ví, na koho se obrátit v případě pocitu vlastního nebezpečí
-zná základní pravidla provozu na pozemních komunikacích 

Člověk a jeho zdraví
lidské tělo - životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince

péče o zdraví, zdravá výživa - denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana; osobní, intimní a duševní hygiena - stres a jeho rizika; reklamní vlivy

návykové látky a zdraví - odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače

osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci 

PT:E
(interpretace sdělení a reality)
PT:F
(ucelený elementární pohled na okolní přírodu a prostředí)
PT:B
(kulturní diference, princip sociálního smíru a solidarity) 





Umění a kultura
Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují v 1. – 3. r. ve dvou samostatných vyučovacích předmětech: hudební výchova a výtvarná výchova. Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.

5.1.4.1                      Hudební výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu :
Hlavními složkami hudební výchovy jsou zpěv a poslech hudby. Těžištěm hudebně-výchovné práce je zpěv. Láska k hudbě se nejsnáze probouzí zpěvem, neboť při něm je žák aktivní a tvořivý. Zpívaná píseň nejlépe rozvíjí pěvecké i hudební dovednosti a návyky žáků.  Nejčastější  formou  tohoto  období   je  zpěv  jednohlasný.  Učitel dbá individuálních zvláštností dětského hlasu, vede žáky k tomu, aby zpívali čistě, lehce a bez křiku. Dále je třeba pamatovat na to, aby rozsah a poloha písní odpovídaly rozsahu a poloze dětského hlasu. V hudební výchově je třeba střídat činnosti tak, aby děti nezpívaly po celou vyučovací hodinu.
Výběr písní má být rozmanitý, má napomáhat hlasovému výcviku. V tomto období jsou pro zpěv nejvhodnější lidové písně, dětmi oblíbené písně umělé, vhodné je využívat i písní místních nebo krajových. Současně s výcvikem pěveckých dovedností rozvíjí zpěv hudební sluch žáků, jejich smysl pro čistou intonaci a rytmus.  Smysl pro rytmus snadno a dobře rozvíjíme častým zařazováním jednoduchých doprovodných nástrojů (tyčinky, bubínek, tamburína, činely apod.) ke zpěvu žáků. Vnímání hudby se rozvíjí v celé hudebně-výchovné práci, nejvýrazněji při poslechu hudby. Poslechem se učí žáci hudbu citově prožívat  a soustředit se. Přitom jsou žáci vedeni k tomu, aby vyjadřovali a srovnávali své dojmy z poslechu hudebních skladeb. 
Zpěv by se měl stát pro děti přirozenou potřebou pro vyjádření pohody a radosti, a to i v jiných předmětech než Hv. Proto výuku hudební výchovy vedeme tak, aby se stala pro žáky příjemnou a oblíbenou. K dobrému rozvíjení pěveckých dovedností žáků v tomto období velmi dobře napomáhá každodenní zpěv  zařazovaný v průběhu vyučování jako doplněk učiva nebo jako příjemná relaxační chvilka.  
Ve zpěvu i poslechu je nezbytné se vracet k probraným písním a skladbám. Jen tak žák může dobře zvládnout melodii a slova písně, zapamatovat si hudební skladbu. Stále zdokonalovanou reprodukcí písní a opakovaným poslechem se prohlubuje vztah žáků k hudebním dílům i intenzita jejich estetického prožitku.  Při výuce hudební výchovy je třeba věnovat pozornost hudebně nadaným žákům, dbát o jejich další rozvoj, doporučovat zájmovou činnost. Zpěvem, poslechem, jednoduchým doprovodem písní na dětské hudební nástroje a pohybovým projevem se stávají děti aktivními provozovateli hudby.



Organizace výuky: 
Vyučuje se v prvním, druhém a třetím ročníku. Ve všech ročnících jedna hodina týdně. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.

Průřezová témata:
Jsou realizována v těchto tématických okruzích:
A/ 	osobnostní a sociální výchova (osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti, společné zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična, dramatická výchova, komunikace,poznávání lidí, mezilidské vztahy)
 B/	výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vztah k evropské a světové kultuře)
C/	multikulturní výchova (rozmanitosti různých kultur, vztah učitel-žák, žák-žák)
D/	mediální výchova ( schopnost vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit)

Klíčové kompetence: 
 	V tomto vyučovacím  předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí:

A/	kompetence k učení
B/	kompetence k řešení problémů
C/	kompetence komunikativní
D/	kompetence sociální a personální
E/	kompetence občanské
F/	kompetence pracovní

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
S hudbou se dítě setkává od malička. Proto v počátcích výuky Hv budeme vycházet ze znalosti jednoduchých lidových písní, které obvykle žáci znají ze zpěvu v rodinách, ze zpěvu podle dětských knížek a ze zpívání v mateřských školkách a dětmi oblíbených hudebních nahrávek.
Při výuce v průběhu celého roku dbáme na to, aby vyučování bylo radostné a dalo žákům co nejvíce citových zážitků.V prvním ročníku mají někteří žáci nevyvinutý hudební sluch, nedovedou či nechtějí zpívat. Pěvecké dovednosti získávají žáci přípravnými cvičeními, která si učitel vytváří z prvků nacvičované písně. Přitom je dobře využít individuálního zpěvu žáků, kteří intonačně čistě zpívají a ostatní nechat zpěv spolužáka poslouchat a potom kousek napodobit.
Učitel věnuje péči o hlas žáků pozornost. Dbá, aby žáci :
–	zpívali lehce, bez křiku, ve vyvětrané místnosti
–	nezpívali dlouho ve vysoké nebo nízké hlasové poloze
–	nezpívali celou hodinu
–	poslouchali se navzájem
K cvičením hlasovým se řadí cvičení dechová. Při nich se žáci učí hospodařit s dechem. Možné je k nim připojit pohyby paží. Hlasová cvičení je vhodné volit jednoduchá, aby se mohla soustředit pozornost k vytvoření krásného tónu a správné výslovnosti samohlásek, souhlásek, slabik i slov.
Cvičení sluchová vychovávají hudební sluch žáků. Písně se nacvičují v tomto období podle sluchu.










Hudební výchova - 1. období
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
zpívá na zákla-dě svých dispo-zic intonačně čistě a rytmicky přesně v jedno-hlase

žák
- zpívá na základě svých dispozic into-načně čistě a rytmicky přes-ně v jednohla-se písně lidové i umělé dětské v hlasovém rozsahu přimě-řeném jeho vě-ku

- má rozvinutý hudební sluch a paměť na melo-dii i slova 

- má při zpěvu správné pěvec-ké návyky

- zvládá tvořit tóny a opakovat je 

- správně vyslo-vuje

- rozliší a udrží  určitý rytmus

- dovede zpívat s dynamickými odstíny slabě – silně v rozmezí p-mf

- zvládá zpívat podle pokynů učitele (jedno-tný začátek, ko-nec písně, tem-po, síla)

- zvládá zpívat tóny ve vzes-tupné a sestup-né řadě na úryvcích písní a cvičení 

- vštěpuje si   jednoduchý dvojhlas, jedno-duchý kánon

- má zájem o vlastní pěvecké aktivity


vokální činnosti
 pěvecký a mluvní pro-jev - pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlaso-vá hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu
PT: A
(individuální potřeby i zvlášnosti  žáka, komunikace) 

PT:D
(schopnost vnímat, interpretovat i kriticky hodnotit) 

- rytmická, in-tonační a de-chová cvičení
- volný nástup 1. a  5. stupně
- pěvecký rozsah c1 – d2
- klíčové kompetence     A/,B/,C/,D/,E/,F/

rytmizuje a me-lodizuje jedno-duché texty, improvizuje v rámci nejjed-nodušších hu-debních forem

žák
- má rozvinutou hudebnost po-mocí poslechu lidových písní vhodných pro svůj věk

- dovede rytmi-zovat a zmelo-dizovat různé říkanky, texty,... 

- rozliší a udrží určitý rytmus

- zvládá tvořit a opakovat tóny

-	užívá rytmických doprovodů ve 2/4 a 3/4 taktu (s využi-
tím hodnot čtvrťových, osminových a půlových)

- má zájem o vlastní pěvecké aktivity
vokální činnosti
hudební ryt-mus –reali-zace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
PT:A
(osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvlášnosti, společné zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity)

PT:D
(schopnost vnímat, interpretovat, kriticky hodnotit)

- říkanky, ří-kadla, básně, texty, rozpo-čítadla...
- rytmická cvičení (ryt-mické a me-lodické há-danky, ryt-mické štafety, hry, doplňo-vání rytmu, melodie,...)
- klíčové kompetence   A/, B/, C/, D/, E/, F/
využívá jedno-duché hudební nástroje k do-provodné hře
žák
- na základě individuálních hudebních schopností po-užívá jednodu-ché dětské ryt-mické nástroje  při doprovodné hře             

- vštěpuje si reprodukci růz-ných  motivů, témat, jednoduchých skladbiček

instrumentální činnosti
hra na hu-dební ná-stroje – reprodukce motivů, té-mat,jedno-duchých skladbiček pomocí jed-noduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumen-táře, zobco-vých fléten, keyboardů apod.

PT:A
(společné zaměření na rozvoj smyslového vnímání, vnímání a utváření mimoumělec-kého estetična)

PT:D
(schopnost vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit)

- možnost vlastní výroby  jednoduchých rytmických nástrojů (př. plechovka s čočkou, atp.)
- klíčové kompetence A/, B/, C/, D/, E/, F/

reaguje pohy-bem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje me-trum, tempo, dynamiku, směr melodie
žák
- pohybově rea-guje na hudbu       ve dvoudobém, třídobém a čtyřdobém taktu
s využitím jednoduchých gest a tanečních kroků 

- zvládá pohy-bově vyjádřit vlastnosti tónu, tempo, metrum, dynamiku a směr melodie

- zvládá taneční hry se zpěvem a jednoduché li-dové tance

- má vytvořený citový vztah k hudbě

hudebně pohy-bové činnosti
taktování, pohybový doprovod znějící hud-by – dvou-dobý, třído-bý a čtyřdo-bý takt, ta-neční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance

pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hud-by – panto-mima a po-hybová im-provizace s využitím tanečních kroků

PT:A
(osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvlášnosti, zaměření na rozvoj smyslového vnímání, komunikace)

PT:B
(vztah k evropské a světové kultuře)

PT:C
(rozmanitost různých kultur, vztah učitel - žák, žák - žák)

- ukolébavka
- pochod
- rock a taneč-ní hudba
- poskočný krok, kvapík (jednotlivci i ve dvojici), dvoudobou chůzi a tanec v průpletu, přísunový krok
- klíčové kompetence A/, B/, C/, D/, E/, F/
rozlišuje jedno-tlivé kvality tó-nů, rozpozná výrazné tempo-vé a dynamické změny v prou-du znějící hud-by

žák
- umí rozlišit zvuky a tóny

- sluchem, po-mocí zraku a pohybového ná-zoru dovede rozlišovat zá-kladní vlast-nosti tónů : 
délku, sílu, bar-vu a výšku

- sluchem rozli-ší melodii kle-sající a stou-pající
 
- umí využít po-hybového a gra-fického znázor-nění ke zpěvu vzestupných a sestupných řad tónů, zpívat je na úryvcích pís-ní


poslechové činnosti
kvality tónů - délka, síla, barva, výška

hudební vý-razové pro-středky a hu-dební prvky s výrazným sémantic-kým nábojem - rytmus, me-lodie, har-monie, bar-va, kontrast a gradace, pohyb me-lodie (me-lodie vzes-tupná a ses-tupná), zvu-komalba, metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v hu-debním proudu
PT:A
(společné zaměření na rozvoj smyslového vnímání, dramatická výchova)

- poslech
- koncerty
- klíčové kompetence A/, B/, C/, D/, E/, F/


rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně in-strumentální

žák
- rozliší hudební nástroje podle vzhledu i podle tónů, rozliší strunné, decho-vé a bicí hudeb-ní nástroje

- zvládá odlišit hudbu vokální (pozná hlas dětský, ženský a mužský) , instrumentální a vokálně instru-mentální

- orientuje se v hudebních sty-lech a žánrech

- dovede se slovně vyjádřit o hudbě – jaká je a proč

- ví, že českým nejznámějším hudebním skla-datelem je Bed-řich Smetana

- podle melodie pozná státní hymnu a umí jí projevit úctu
poslechové činnosti
hudba vokál-ní, instru-mentální, vokálně instru-mentální, lidský hlas a hudební ná-stroj

hudební sty-ly a žánry – hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod.


interpretace hudby – slovní vy-jádření (ja-ká je to hudba a proč je taková)

PT:A
(společné zaměření na rozvoj smyslového vnímání)

PT:B
(vztah k evropské a světové kultuře)

PT:D
(schopnost vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit)

- poslechy 
- koncerty
- klíčové kompetence A/, B/, C/, D/, E/, F/



 
5.1.4.2               Výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávácího oblasti Umění a kultura, společně se vzdělávacím oborem Hudební výchova. Je součástí procesu rozvoje estetických vztahů žáků ke skutečnosti i k umění. Výuka výtvarné výchovy vychází především z citového vztahu žáků k zobrazované skutečnosti. Výtvarné činnosti rozvíjejí tvořivost, fantazii, estetické cítění, podněcují a uspokojují potřeby žáků vyjadřovat se k různým tématům, situacím, prožitkům. Pro výtvarnou činnost v tomto období  je nepostradatelné příznivé a klidné prostředí zbavené strachu ze známky nebo výsměchu druhých.
Děti se snaží výtvarně vyjadřovat své představy výtvarnými prostředky již od útlého věku. Výtvarný projev předškolního věku je především rázu schematického. Děti svým kresbám rozumí, dospělí většinou nedovedou do jejich světa vstupovat. Není však vhodné myšlenkový svět dětí narušovat předkreslováním a vedením k napodobování. Je naopak potřebné dát dítěti svobodu a do jeho kreseb nezasahovat.
Úlohou učitele je posilovat sebevědomí žáků, využívat jejich fantazii, rozvíjet ji, podporovat jejich vlastní výtvarné vyjadřování, podněcovat zájem o výtvarnou práci vhodnou motivací. V tomto období je vhodné, když mezi metody a formy práce zařazuje učitel co nejvíce různé hravé činnosti a experimentování. Výtvarná výchova dává žákům možnost se individuálně svou výtvarnou činností projevit, sami mohou různými výtvarnými prostředky ztvárnit své vidění světa. Je dobře, když svůj výtvarný projev mají žáci možnost obhájit, vysvětlit spolužákům a vyslechnout jejich názory. Často právě vzájemné hovory žáků o svých výtvorech mohou měnit jejich pohled na svět nebo určitou věc. Zde má učitel příležitost jemně usměrňovat a postupně působit na utváření osobitého vztahu žáka k výtvarnému umění i kulturním a uměleckým hodnotám. 
Tato výchova prolíná celým obdobím. Jeví se jako vedení žáka: 
–	k svobodnému výtvarnému vyjádření
–	k uvědomování si krásy tvarů, barev a barevných kombinací, struktur
–	k postupné schopnosti samostatné volby výtvarné techniky (technologie), ke správnému zacházení s výtvarnými nástroji, barvami apod.
–	k účasti na utváření prostředí, ve kterém žijeme, učíme se.
Ve všech formách výtvarného projevu (v kresbě, malbě, grafice, modelování, prostorovém vytváření, v kombinovaných technikách …) se projevuje dětská osobnost dítěte, jeho cítění a chápání světa kolem sebe.Téměř všechny námětové okruhy výtvarné výchovy obsahují základní vztahy k životu, prostředí a lidem, a proto souvisí blízce s výukou prvouky a vztahem žáků k životnímu prostředí. Učitelům se přímo nabízí možnost k mezipředmětovým vztahům a využití výtvarných činností žáků v různých malých projektech. Velmi vhodné je uplatňovat ve výuce náměty z žákova okolí, z dětského života z prostředí obce i školy.

Organizace výuky :
Předmět Výtvarná výchova se vyučuje v 1.- 3.ročníku 1 hodina  týdně. Výuka probíhá v kmenové učebně. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.
Průřezová témata - jsou realizována v těchto tématických okruzích:
A/   Osobnostní a sociální výchova (sociální rozvoj, sociální rozvoj, morální rozvoj)
B/    Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá)
C/    Multikulturní výchova (kulturní diference, lidské vztahy, multikulturalita)
D/    Environmentální výchova (ekosystémy)
E/    Mediální výchova (kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu)

Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí:

Klíčové kompetence :

A/	Kompetence k učení
B/	Kompetence k řešení problémů 
C/	Kompetence komunikativní
D/      Kompetence sociální a personální
E/       Kompetence občanské
F/       Kompetence pracovní.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.

Při výtvarné tvorbě plné her, fantazie, spontánnosti, experimentů s technikami i materiály by nemělo v tomto období chybět ani výtvarné zpracování k určitému konkrétnímu tématu (kresbou, malbou), které v některých pojetích pohledu na výtvarnou výchovu v tomto školním věku bývá poněkud zatlačováno do pozadí pro svou údajnou nevhodnost, obtížnost či přílišnou konkrétnost. Ale i tato oblast má v tomto období své místo a opodstatnění. 
Takové výtvarné práce mohou být dvojího druhu:
–	 kresba na základě vlastní představy dítěte
–	 kresba skutečnosti na základě vlastního pozorování
Kresba z představy má zpočátku ilustrativní charakter, vypráví o bezprostředních zážitcích a zkušenostech žáků a o jeho citovém životě. Motivací k těmto kresbám může být prožitek z her, ze čteného textu, z osobního prožitku, z vycházky apod. 
Kresba skutečnosti na základě vlastního pozorování vyjadřuje obvykle první dojem žáka. Každý sleduje zpočátku něco jiného, někoho zaujme barva, jiného zaujmou detaily, někdo dovede zachytit linie pozorovaných věcí, někdo zase zachytí jejich funkci. Žák se postupně učí výtvarně uvažovat, pozorně vnímat skutečnost a výtvarně vystihnout její podobu. Proto již v tomto období můžeme začít i s kreslením věcí podle skutečnosti. Žáci samozřejmě nedokáží hned dokonale zachytit pozorovanou skutečnost. Spokojujeme se proto zejména s vystižením toho charakteru předmětu, který pozorujeme. Tyto kresby velmi vhodně využíváme nejen při výuce prvouky, ale i v hodinách matematiky, čtení a psaní. Mnohý žák se v mladším školním věku snáze vyjadřuje kresbou než slovy. Kresbou může např. snadno vyjadřovat porozumění čtené větě nebo čtenému příběhu, porozumění funkci pozorované věci (např. mlýnek, struhadlo). Tím výtvarná výchova přesahuje rámec předmětu jako takového.
K vytváření hlubšího vztahu k výtvarnému umění využíváme návštěvy výstav obrazů, loutek a maňásků, hraček, pohlednic aj., besedujeme nad knihami a jejich ilustrátory.
K vycházkám v průběhu roku je vhodné přidávat prvky výtvarné výchovy, neboť při nich s žáky můžeme pozorovat např. výstavbu obce, významné stavby obce, stavební sloh, ve kterém jsou domy postaveny, úpravu domů a jejich okolí, získáváme spoustu námětů, zajímavostí, postřehů, nasbíráme materiály pro další práci.
Na vytváření žákovského výtvarného vkusu a jeho vztahu k výtvarnému umění a výtvarným hodnotám má také vliv prostředí (rodina, škola, obec, její okolí), kde děti žijí. Nemalý vliv má i rozvoj techniky – fotografie, televize, video, počítače, které zprostředkovávají dětem spoustu podnětů, zážitků (pozitivních, ale  v mnoha případech i negativních). Pak je třeba také takováto témata do hodin výtvarné výchovy zařazovat a pomoci tak dětem přemíru podnětů zpracovávat, uvědomovat si jejich hodnotu, zaujímat k nim nějaké postoje, vnímat pozitivní i negativní.
Některé činnosti mohou dětem ukázat, jak lze tuto moderní techniku vhodně využít (počítačová grafika, internet, televizní motivační či vzdělávací pořady, reklama, plakáty, kreslená animace, loutky …).
Náměty pro práci v 1. ročníku
–	námětové kreslení na základě vlastních prožitků dětí
–	poznávání základních barev a jejich různé užívání
–	kresby podnícené vyprávěním, četbou,vhodnou motivací ilustrující fantazii dítěte – kreslení podle představ
–	kresby a modely přírodnin vztahující se k učivu prvouky, zobrazují vše, co dětem poskytuje příroda – kreslení podle skutečnosti, jehož hlavním účelem je vystižení tvaru a barvy
–	výtvarné dotváření přírodnin na základě představ dítěte
–	vytváření prostorových fantazií seskupováním a kombinováním přírodních i umělých materiálů, včetně materiálů netradičních
–	hry s barvou, poznávání vlastností barev, výtvarné využití vzniklých náhodností, které vzbuzují v dětech rozličné představy
–	hra s linií, vedení linie v různých materiálech
–	jednoduché dekorativní kreslení, otisky přírodních prvků na papír a do plastických materiálů
–	plastická a prostorová tvorba – spontánní hry s různými tvárnými materiály
–	prostorové hry se stavebnicovými prvky
–	jednoduché prvky moderní techniky ve výtvarné tvorbě
–	seznamování se s významnými osobnostmi výtvarného umění jako např. Josef Lada
Náměty pro práci ve 2. – 3. ročníku
–	námětové kreslení na základě vlastního prožitku, rozvoj dětské  představivosti a fantazie
–	dětský příběh vyjádřený kresbou
–	pozorování přírodnin, rozlišování tvarů, barvy, struktury, jejich kombinace a výtvarné dotváření
–	využití barev základních i barev vzniklých mícháním, tvoření souladu dvou barev
–	pozorování tvarů užitkových předmětů a pokusy o výtvarné ztvárnění jejich  obrysové linie
–	pozorování tvarů a poznávání funkcí různých předmětů, které člověk používá
–	k práci, grafický záznam pohybu a zobrazení předmětu
–	rytmické řešení plochy s využitím různých prvků a střídání barev – jak se dá návrhů využít
–	členění plochy s použitím libovolných geometrických prvků, barevná  kompozice – náměty pro využití návrhu
–	jednoduché náčrty, plány, modely podle fantazie a skutečnosti
–	hračky v životě dětí, výtvarný návrh hračky, pokus o jeho výrobu
–	prostorová tvorba – formování, deformování materiálů, pokus o plastické komponování;
–	prostorové činnosti s dostupnými stavebními prvky (papírové krabičky)
–	kombinace prvků moderní techniky, návrhy, plány, …
–	seznamování se s významnými osobnostmi výtvarného umění jako např. Josef Lada, Ondřej Sekora, Helena Zmatlíková, Adolf Born
–	
V 1. – 3. ročníku převládá spontánnost, bezprostřednost výtvarného projevu dítěte. Dítě kreslí rádo zpaměti, předlohám se vyhýbá. Jeho představy ho těší a snaží se je ztvárnit. Vhodná motivace, která předchází výtvarné tvorbě, podněcuje uvolnění dětské fantazie. Děti potom často tvoří s velkým zaujetím a prožívají velkou radost z toho, co vytvořily. Jejich práce jsou plné volnosti, naivnosti a psychologických záhad.

Výtvarná výchova v jednotlivém období:

1.období – 1.- 3. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
- 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
- poznává základní barvy a jejich různé užívání
- umí pracovat s barvou různé konzistence, rozezná studené a teplé barvy, osvojil si schopnost vědomě míchat základní barvy
Rozvíjení smyslové citlivosti













- prvky vizuálně obrazného vyjádření-  světlostní a barevné kvality – využití barev základních i barev vzniklých mícháním, tvoření souladu dvou barev
- hry s barvou, poznávání vlastností barev, výtvarné využití vzniklých náhodností, které vzbuzují v dětech rozličné představy
PT: A 
(osobnostní rozvoj)

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností
- 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
- vyhledává výrazné a zajímavé linie, tvary,  struktury, zaznamenává je (kresba, malba, otisk, frotáž, …)
Rozvíjení smyslové citlivosti
- prvky vizuálně obrazného vyjádření- linie, tvary – hra s linii, vedení linie v různých materiálech
- pozorování přírodnin, rozlišování tvarů, struktury, jejich kombinace a výtvarné dotváření
- pozorování tvarů užitkových předmětů a pokusy o výtvarné ztvárnění jejich  obrysové linie
– výtvarné vnímání věcí, užitkových předmětů z hlediska funkce, tvaru, dekoru (kresba, vytrhávání z papíru, koláž, …)
PT: A
(osobnostní rozvoj, sociální rozvoj)

Experimento-vání s běžnými i netradičními nástroji a materiály (štětec, dřívko, rudka, uhel, tužka, fix, ruka, prsty, provázek plasty, …), papír, kůra, textilie, kůže, kovy,
- 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
- poznávají různé materiály (přírodní i umělé)
- seznamují se s různými způsoby jejich zpracování (různými technikami), osvojují si dovednosti práce s různými nástroji
Rozvíjení smyslové citlivosti
- využívání různých materiálů k výtvarnému prostorovému zpracování (modelína, modurit, sádra, papír, přírodniny, plasty, textil, kůže – mísení, hnětení, lití, lepení, stříhání navlékání)
- prostorová tvorba – formování, deformování materiálů, pokus o plastické komponování;
PT: A
(osobnostní rozvoj)

Plastická a prostorová tvorba – spontánní hry s různými tvárnými materiály.


- vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými  smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
- vnímá smyslové vjemy a uplatňuje jejich výtvarné vyjádření
Rozvíjení smyslové citlivosti
Uplatňování subjektivity
- námětové kreslení na základě vlastního prožitku, rozvoj dětské  představivosti a fantazie
- kresby podnícené vyprávěním, četbou,vhod-nou motivací ilustrující fantazii dítěte – kreslení podle představ
PT: A
(osobnostní rozvoj, sociální rozvoj)


- interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí  dosavadní zkušeností
- seznamuje se s typy vizuálně obrazných vyjádření a jejich obsahem
- seznamuje se s významnými osobnostmi výtvarného umění
Uplatňování subjektivity
Ověřování komunikač-ních účinků
- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením- jejich rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, animovaný film, 
elektronický obraz, reklama
a jejich účinky
PT: A
(osobnostní rozvoj)
PT: D
(kulturní diference, multikulturní
realita)
PT: F
(kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, vnímání autora mediálních sdělení)




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




- nalézá obsah vizuálně obrazných vyjádření a zaujímá osobní postoj v komunikaci
Ověřování komunikač-ních účinků


- komunika-ční obsah vizuálně obrazných vyjádření- proměny komunikační-ho obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění


PT: A
(osobnostní rozvoj,sociální rozvoj, morální rozvoj)
PT: D
(kulturní diference, multikulturalita)
PT: F
kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
5.1.5		 ČLOVĚK A ZDRAVÍ
                              
           
Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují v 1.- 3. ročníku prostřednictvím tělesné výchovy (samostatný předmět), zdraví a výchova ke zdraví (není samostatný předmět).



5.1.5.1		Tělesná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu :
	Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo školu.
Veškeré tělesné pohybové aktivity vedou k všestrannému rozvoji žáka, nejen ke zvýšení jeho pohybových schopností a dovedností, ale i k posílení jeho charakterových vlastností.
Tělesná výchova pěstuje u žáků kladný vztah ke sportu a pohybu vůbec, aby se sport stal součástí jejich zdravého životního stylu. Systémem jednoduchých pohybových a sportovních aktivit vede ke zvyšování tělesné zdatnosti a k správnému držení těla žáků.
Vštěpováním pohybových návyků a vyvoláním u dětí radostného pocitu z pohybu se podílíme na zvyšování jejich psychické odolnosti vůči negativním vlivům svého okolí.
 Základní a důležitou metodou, která slouží ke splnění cílů a úkolů  tělesné výchovy je hra  a dodržování herních pravidel. Osvojením základů herních technik a taktických postupů, zvyšujeme u žáků nejen pohybové schopnosti, ale také podporujeme jejich prostorovou orientaci, schopnost správného a rychlého rozhodování i schopnost pohotově reagovat.
Tělesná výchova je předmět, kde je nutný diferencovaný přístup k žákům podle jejich tělesné zdatnosti. Je nutné citlivě hodnotit každého žáka vzhledem k jeho individuálním možnostem a předpokladům pro zvládnutí různých pohybových aktivit. Důležité je též odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení.
	Správně řízená výuka tělesné výchovy vyžaduje, aby učitel dbal rozdílu mezi chlapci a děvčaty, kladl na žáky tělovýchovné požadavky, které jsou přiměřené jejich tělesné a pohybové vyspělosti, dbal bezpečnosti žáků a vedl žáky k nacvičování vhodné a správné dopomoci a záchrany při cvičení, účelně zaměstnával co nejvíce žáků vhodnými bezpečnými úkoly ke cvičení ve družstvech a volil program s ohledem na roční období a materiálně technické vybavení školy.
	Tělesná výchova se propojuje s dalšími obory vzdělání jako je hudební výchova, estetika, poznávání a ochrana přírody, dopravní kázeň apod..

Organizace výuky : 
Vyučuje se v prvním ročníku dvě hodiny týdně a ve druhém a třetím ročníku vždy tři hodiny týdně. Vyučovací hodiny tělesné výchovy se nespojují do dvouhodin, rovnoměrně se rozkládají do týdenního rozvrhu. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut. Výuka se realizuje v tělocvičně, na hřišti nebo v terénu. Do výuky se zařazuje plavecký výcvik.

Průřezová témata:
   Jsou realizovaná v těchto tematických okruzích:
 
A/ Osobnostní a sociální výchova
C/ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  
E/  Environmentální výchova
 
Klíčové kompetence: 
V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí:
A/       Kompetence k učení
B/       Kompetence k řešení problémů
C/       Kompetence komunikativní
D/       Kompetence sociální a personální
E/       Kompetence občanské

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
Učivo tělesné výchovy v 1., 2. a 3. ročníku má činnostní charakter. Žáci provádí činnost s náčiním, bez náčiní a na nářadí v prostorách k tomu určených, dle možností v různém prostředí. Vštěpují si návyky správného držení těla, rozvíjejí pohybové dovednosti, schopnosti, obratnost. Jsou vedeni k tomu, že cvičení posiluje jejich tělesnou kondici a přispívá k duševní pohodě.
V prvním období učíme žáky slyšet, vnímat a reagovat na povely učitele. Velkou pozornost je třeba věnovat bezpečnosti a hygieně při výuce TV. Důležité je upozorňovat žáky na možnosti úrazů, vštěpovat jim pocit zodpovědnosti za své chování. Z hlediska správné organizace a bezpečnosti provádíme s dětmi pořadová cvičení.
Do hodin tělesné výchovy zařazujeme pravidelně:
- vyrovnávací cviky
Jsou to gymnastická cvičení, která jsou zaměřena na uvolnění a protažení jednotlivých svalových skupin. V tomto období posilovací cviky zařazujeme jen jednoduché a krátce. Pozornost věnujeme cvičením koordinačním, cvičení na zvětšování pohybového rozsahu kloubů, na podporu návyků správného držení těla. Patří sem cvičení prostná, s náčiním i na nářadí na místě i za pohybu. Cvičení mohou být prováděna v rytmických obměnách s možností hudebního doprovodu.
-	kondiční cvičení
Cvičení se zaměřením na rychlost, pohyblivost, obratnost, vytrvalost tj.: běh, skoky, házení, cvičení rovnováhy, lezení, šplhání, překonávání překážek, gymnastická cvičení s náčiním i bez náčiní.
-	rytmická cvičení a tanec
Jsou velmi vhodnou součástí vyučování 1.- 3.roč. Podporují dobrý psychický vývoj žáků.Cvičení zařazujeme jako rytmizaci jednoduchých a dětem známých pohybů podle hudebního doprovodu, v 1. a 2.roč. cvičíme i podle říkanek a písní.
	Obsah učiva je naplňován v tematických celcích - atletika, gymnastika, rytmická gymnastika a tanec, pohybové a sportovní hry, turistika, bruslení a další pohybové činnosti. Plavecký výcvik zabezpečuje plavecká škola.


Tělesná výchova - 1.období
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti.
Vštěpuje si radostný pocit z pohybu, jeho význam pro zdraví.
Získává pocit nutnosti pravidelného cvičení jako součásti správného životního stylu.

Zvládá:
- průpravná gymnastická cvičení (protažení a uvolnění jednotlivých svalových skupin)
- cvičení kompenzační (po jednostranné zátěži)
- jednoduché úpolové hry
- správné přenášení
plných míčů.
Zvládá:
- cvičení na zvětšování pohybového rozsahu kloubů (flexibility)
- cviky na podporu návyku správného držení těla
- správné dýchání.

Uvědomuje si důležitost správného rozcvičení.
Provozuje:
-cvičení v rytmických obměnách, cvičení prostná, s jednoduchým náčiním, nářadím (pevný můstek, švihadlo),cvičení protahovací, uvolňovací, dechová.

Činnosti ovlivňující zdraví









Činnosti ovlivňující zdraví
























Činnosti ovlivňující zdraví
Význam pohybu pro zdraví, pohybový režim žáků, délka a  intenzita pohybu







Zdravotně zaměřené činnosti:
- správné držení těla, správné zvedání zátěže
- průpravná kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití
















Příprava organismu:
-příprava před pohybovou činností
-uklidnění po zátěži
-napínací a protahovací cvičení
Návaznost v ostatních předmětech (Prv, Čj…)
- upevňování kladných charaktero-vých vlastností




Tělovýchovné chvilky -přiměřený čas
Schopnost soustředit se na daný pohyb

PT: A
(Sebepoznání a sepepojetí,
seberegulace a sebeorganizace,
psychohygiena)
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení.
Realizuje cvičení se zaměřením na rychlost, pohyblivost, obratnost, vytrvalost:
-běh
-skoky
-házení
-cvičení rovnováhy
-lezení
-šplhání
-překonávání překážek.
Provádí:
-gymnastická cvičení s náčiním i bez náčiní, zaměřená na obratnost (míče, lavičky, švihadla, žebřiny)
-rozcvičky k procvičení koordinace pohybů
-cvičení ve stoji spojném i rozkročném
-cvičení v kleku, v sedu snožmo.

Provádí rozcvičky k procvičení koordinace pohybů ve trojdobém a čtyřdobém taktu.
Cvičí ve stoji spojném i stoji rozkročném.
Cvičí v kleku, v sedu snožmo, zkřižmo i skrčmo,  v lehu na zádech.
Chytá míče a míčky do obou rukou po vlastním nadhozu i odrazu od země i od zdi.
Zvládá:
- převaly stranou v lehu i do mírného svahu
- kotoul vpřed a jeho drobné obměny
- stoj s oporou o lopatky a záloktí
- cvičení rovnováhy.
Cvičí s náčiním:
- míči (házení, chytání – základy míčové abecedy)
- švihadly (přeskoky kroužením vpřed, střídmonož, snožmo bez meziskoku, snožmo s meziskokem)
Cvičí na nářadí:
- lavičce (chůze, obraty, přeběhy, sed rozkročmo - přitahování, vzpor dřepmo, stojmo - střídání, chůze po kladince lavičky)
- tyči - šplh na tyči s přírazem
- žebřinách - (vylézání, slézání, visy).
Zvládá přeskoky:
- průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z trampolínky nebo můstku
- výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu odrazem z trampolínky nebo můstku.

Soustředí se na hudební a rytmický doprovod, vnímá a prožívá rytmus, tempo a melodii.
Rytmizuje jednoduché pohyby podle písní.
Střídá chůzi a běh-pravidelně, nepravidelně.
Zvládá přísunný krok, cval stranou, poskočný krok.
Využívá naučených kroků v lidovém tanci (2/4 takt).

Účastní se 
se průpravných cvičení pro ovlivnění běžecké rychlosti, běžecké vytrvalosti, odrazové síly a obratnosti:
-Běhy:
-běh střídavý s chůzí
-běh přes drobné překážky (kameny , větvičky…)
-štafetové běhy
-rychlý běh do 25 metrů (do 50 metrů)
-Skoky:
-skok z místa s doskokem na měkkou podložku
-výskoky na překážku (rozběh, seskok)
-skok přes motouz do výše kolem 50 cm
-přeskok pruhu širokého 50-100cm
-přeskok lavičky s dopadem na měkkou podložku
-skok daleký s rozběhem
-Házení míčkem a drobnými předměty v přírodě:
- hází různými předměty na cíl
- hází míčkem
- hází a kutálí míčem
- přehazuje míče a drobné předměty
- hází do naznačených terčů o straně 1 m na vzdálenost 4 metry
hází kaštany, šišky (vrchní oblouk -pravá i levá paže)
- hází míčkem na dálku.

Je schopen dojít k určenému cíli.
Hraje smyslové hry zaměřené na pozorování okolí a hledání předmětů.
Ví, jak se chovat v přírodě.
Překonává přírodní překážky.


Ví, jaké je vhodné oblečení. Zná a v praxi používá základní hygienické zásady.
Chová se bezpečně při plavání i v areálu bazénu.
Registruje nebezpečí při plavání na volné vodě.
Dokáže přivolat pomoc.

Pohybuje se na ledu bez bruslí.
Dokáže se sklouznout.
Samostatně si obuje brusle.
Zvládá průpravná cvičení pro osvojení rovnováhy na bruslích:
- chůze, skluz, dřep, jízda vpřed.

Zvládá sjezd na saních (bobech) na mírném svahu.
Činnosti ovlivňující zdraví






























Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností































































Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
















Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností





















































Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností







Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností












Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností









Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu




























Základy gymnastiky:
Průpravná cvičení
-akrobacie
-cvičení s náčiním
-cvičení na nářadí (odpovídající hmotnosti a velikosti)



























































Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti:
- kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem
- základy estetického pohybu
- vyjádření melodie a rytmu pohybem
- jednoduché tance









Základy atletiky:
- rychlý běh
- motivovaný vytrvalý běh
- skok do dálky nebo skok do výšky
- hod míčkem



















































Turistika a pohyb v přírodě
- přesun do terénu a 
chování v dopravních prostředcích při přesunu
- chůze v terénu
- ochrana přírody
- táboření


Plavání  (základní plavecká výuka):
- hygiena plavání
- adaptace na vodní prostředí
- základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika),prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu




Bruslení:
- hry na ledě
- základní techniky pohybu na bruslích










Další pohybové činnosti:
- sáňkování
(bobování)
PT: A
(Rozvoj schopnosti poznávání,
seberegulace a sebeorganizace,
kreativita,
poznávání lidí a mezilidské vztahy)

PT: C
(Evropa a svět nás zajímá)

PT: E
(Vztah člověka a prostředí)

















































































Lidové zvyky, tance, kroje
Úcta k tradicím lidové tvořivosti
Správné držení těla













Reakce na zjednodušené sportovní pokyny






















































Určování světových stran v přírodě s pomocí učitele
Pravidla slušného chování,  bezpečnosti v dopravních prostředcích

Plavecký výcvik provádí Plavecká škola v Dobrušce













Dodržování bezpečnosti a hygieny, reagování na pokyny učitele










Spolupracuje při jednoduchých pohybových činnostech  a soutěžích.
Účastní se:
- her spojených s během (honičky, podběhy)
- her spojených s házením míče
- her pro uklidnění
- her na hřišti
- her spojených s vítězstvím někoho (boj o místo, přetlaky…)
- her na sněhu, ledu
- her v přírodě

Zvládá přípravnou část:
- přihrávku obouruč ve dvojicích (ve skupinkách) na místě
- vrchní přihrávku jednoruč na místě 
- vrchní chytání obouruč na místě
- běh nebo chůze s házením míče o zem.
Je aktivním účastníkem konkrétních míčových her 
(přehazovaná, honičky s míčem apod.).
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností











Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Pohybové hry: 
- s různým zaměřením
- netradiční pohybové hry a aktivity
- využití hraček a netradičního náčiní při cvičení
- hry na sněhu, ledu
-pohybová tvořivost





Základy sportovních her:
- manipulace s míčem, či jiným herním náčiním, odpovídající velikosti a hmotnosti
- herní činnosti jednotlivce
- spolupráce ve hře
- průpravné hry
- utkání podle zjednodušených pravidel minisportů
PT: A
(Poznávání lidí,
mezilidské vztahy,
kooperace a kompetice)


PT: E
(Vztah člověka a prostředí)



Možnosti zapojení žáka do mimoškolní aktivity


















Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy.
Dbá na osobní čistotu těla, prádla, oděvu, cvičebního úboru (vhodné oblečení, obutí).
Dodržuje čistotu a pořádek v prostředí tělocvičny.
Otužuje se vzduchem a vodu (ranní mytí studenou vodou).
Seznamuje se s vhodnou životosprávou.

Ví, jak předcházet úrazům – dbá na dodržování pokynů týkajících se jeho bezpečnosti a ochrany zdraví.
Je si vědom, že i při mimoškolních pohybových aktivitách je nutné dbát na bezpečnost.
Dokáže zavolat v případě úrazu pomoc.
Ví, jak poskytnout první pomoc při drobných poraněních.
Činnosti ovlivňující zdraví















Činnosti ovlivňující zdraví
Hygiena při TV:
- hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí
- vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity









Bezpečnost při pohybových činnostech:
- organizace a bezpečnost cvičebního prostoru
- bezpečnost v šatnách a umývárnách
- bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek
- první pomoc
 v podmínkách TV
Základní hygienické zásady
Dodržování osobní čistoty (mytí po každém cvičení)
Zdravý způsob života (pohyb,strava, pitný režim)

PT: A
(Sebepoznání a sebepojetí)

PT: E
(Vztah člověka k prostředí)









Integrace v oboru prvouka
Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci.
Reaguje na smluvené pokyny a signály (píšťalka, slova, gesta).
Zvládá základní terminologii (zaujímání a změny míst)
Zvládá základy pořadového cvičení.
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Komunikace v TV:
- základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností
- smluvené povely, signály
PT: A
(Komunikace)



5.1.6                 Člověk a svět práce

Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.
Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech.
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.



5.1.6.1                Pracovní činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři okruhy, které jsou obsaženy v předmětu pracovní činnosti: 
- Práce s drobným materiálem
- Konstrukční činnosti
- Pěstitelské práce
- Příprava pokrmů 
Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání žáků co největší počet tematických okruhů.
Cílem tohoto předmětu v 1. období je:
-rozvíjet jemnou motoriku žáků a jejich manuální zručnost
-vytvářet při praktických činnostech s různými materiály základní pracovní dovednosti a návyky
-rozvíjet jejich rozumové činnosti, rozšiřovat obzor žáků
-vést žáky k dovednosti rozlišovat materiály, uvažovat o různých možnostech opracovávání materiálů a všímat si jejich vlastností
-umět rozlišovat jednoduché pracovní nástroje, poznat k čemu slouží a naučit se s nimi bezpečně zacházet a volit pro určitou pracovní činnost vhodný pracovní nástroj
-postupně vytvářet pozitivní vztah žáků k práci	
-učit žáky, aby při práci uvažovali, aby věděli, co chtějí dělat a připravili si všechno, co budou k práci potřebovat, učit žáky individuálně zodpovídat za kvalitu své práce
-získávat aktivní vztah k ochraně životního prostředí a utvářet počáteční vědomí o individuálních možnostech každého člověka při řešení ekologických problémů
-dát prostor žákovským nápadům pro praktické práce a tvůrčí činnosti 


Organizace výuky: 
Vyučuje se v prvním, druhém a třetím ročníku po jedné hodině v každém z nich. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut. Výuka probíhá ve třídě, v terénu.


Průřezová témata:
Jsou realizována v tematických okruzích:

A/osobnostní a sociální výchova 
(základní dovednosti pro spolupráci, kreativita – pružnost nápadů, originality, schopnost „dotahovat“ nápady do reality, kooperace – jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny)

B/environmentální výchova  
(porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí, uvědomování si podmínek života na zemi a možností jejich ohrožování, rozvoj spolupráce v péči o životní prostředí na místní úrovni, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí, aktuální ekologický problém – příčina, důsledky, souvislosti, způsoby řešení, vlastní názor)

Průřezová témata přispívají k vytváření klíčových kompetencí.

Klíčové kompetence:   
V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících kompetencí.
A/	kompetence k učení
B/	kompetence k řešení problémů
C/	kompetence komunikativní
D/	kompetence sociální a personální
E/	kompetence pracovní


Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
Při pracovních činnostech není v tomto období vhodné dělit děti na děvčata a chlapce. Vhodné je práci individualizovat nebo pracovat ve skupinách a přitom důsledně dbát na bezpečnost žáků. Pracovní činnosti v 1. období základního vzdělávání jsou vyučovacím předmětem s úzkými vazbami na ostatní předměty. Výuka komplexním způsobem přispívá k rozvoji žáků. Rozvíjí jejich motorické schopnosti, manuelní dovednosti a pracovní návyky. Žáci se učí spolupracovat, organizovat svou práci i práci spolužáků, pracovat v týmu. Žák se učí základům technologické kázně, bezpečnosti práce, organizaci práce a prostředí.
Při výuce jsou upřesňovány představy žáků o věcech a jevech, o kterých hovoří při vyučování českému jazyku, matematice a prvouce. Učí se poznatky o nich prakticky využívat. Obohacuje se řeč dětí a začínají se vytvářet základy technického myšlení.
V průběhu pracovních činností v 1. – 3. ročníku jsou uváděny jen základní informace o materiálech, pomůckách a nářadí. 
Při práci s drobným materiálem učíme žáky stříhat, ohýbat, spojovat, výtvarně ztvárňovat - dávat výrobkům pěkný vzhled. To podporuje dětskou představivost a obrazotvornost.
Při práci s papírem učíme žáky poznávat vlastnosti a druhy papíru, naučíme je správně držet nůžky, stříhat celou délkou ostří nůžek i části ostří. Učíme je poznávat, z čeho nůžky jsou, jaké mají vlastnosti a jak se s nimi bezpečně zachází.
Při modelování žáci poznávají vlastnosti modelovací hmoty, vytvářejí z ní jednoduché předměty, zvířata i postavy a to většinou podle jejich vlastních představ. Modelování lze vhodně využívat při skupinové práci na určité téma, často ve spojení s ostatními vyučovacími předměty. Žáci se pak musí mezi sebou dohodnout na společném řešení a práci si mezi sebou rozdělit. Uplatňuje se zde spolupráce a komunikace.
Nezanedbatelný je přínos vyučovacího předmětu pro uplatňování výchovy žáků ke zdraví a jejich bezpečnosti. Charakter předmětu umožňuje nenásilné zařazování výchovy k ochraně přírody a vytváření základů pro ekologické cítění žáků.
Při pracovních činnostech se žáci učí:
a)	organizaci pracovního prostředí a vlastní činnosti – rozdávat, uspořádat své pracovní místo, sbírat, ukládat, udržovat své náčiní i místo v pořádku
b)	pracovní kázni – být pozorný a opatrný, vědět co dělat, aby byla určitá pracovní činnost dostatečně bezpečná pro žáka samotného i pro spolužáky, dodržovat též hygienická pravidla, dbát na správné držení těla při činnostech a správné uchopení pracovního náčiní, při jeho správném výběru
c)	uvědomovat si, význam vlastní činnosti, práce jako takové, umět o své činnosti povědět druhým
Při realizaci pracovních činností v jednotlivých ročnících je třeba uvažovat o míře integrace praktických činností s obsahem dalších vyučovacích předmětů, např. prvoukou, výtvarnou výchovou, matematikou, českým jazykem.
Pracovní činnosti jsou v 1. období základního vzdělávání základem všech tematických celků. V jejich průběhu jsou uváděny jen základní informace o materiálech, pomůckách a nářadí a to jako nezbytné poznatky s ohledem na jejich použití. Žák také u každé práce dostává poučení o bezpečnosti při zacházení s nářadím a ochraně zdraví při určité pracovní činnosti.



Práce s drobným materiálem – 1. období
Očekávaný výstup

Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
Vyrábí jednoduché předměty z různých materiálů
Jednoduché výrobky

Vlastnosti materiálu / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton /
Vystřihovánky, obrázky, zvířátka, věci kolem nás
Pracuje podle slovního návodu a předlohy

Seznámí se
s prací podle návodu a předlohy

Návod a předlohy


Vlastnosti materiálu 
/textil, drát, fólie /

Dekorativní předměty
PT: A
(Rozvoj 
představivosti
Kreativita-pružnost nápadů,
originality)


Konstrukční činnosti – 1. období
Očekávaný výstup

Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi

Ovládá jednoduché činnosti při práci se stavebnicemi
Práce se stavebnicemi
Stavebnice / plošné, prostorové, konstrukční /
Sestavování modelů
Ukázky stavebnic
PT :A
(Rozvoj volních vlastností, představivost,
trpělivost)




Pěstitelské práce – 1. období
Očekávaný výstup

Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování

Zvládá jednoduché shrnutí výsledků pozorování přírody
Příroda a pozorování
Základní podmínky pro pěstování rostlin

Vycházky do přírody
PT :B 
(Rozvoj 
spolupráce v péči o život-ní prostředí na místní úrovni, 
Vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí)
Pečuje o nenáročné rostliny

Je seznámen s vhodnými podmínkami pro pěstování rostlin
Pěstování nenáročných rostlin
Základní pod-mínky pro pěs-tování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo 
Pěstování rostlin v truhlí-cích a na ok-nech
Podmínky života rostlin na Zemi - Př

Příprava pokrmů – 1. období
Očekávaný výstup

Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Připraví tabuli pro jednoduché stolování

Seznámí se s přípravou tabule pro stolování

Stolování
Jednoduchá úprava stolu 

Co nepatří na slavnostní tabuli
PT :A
(Řešení konfliktů)
Chová se vhodně při 
stolování



Zná
základní
pravidla společenského chování při stolování
Pravidla společenského chování
Pravidla správného stolování
Uvést příklady nevhodného a nepřípustného chování při stolování














5.2.	Učební osnovy pro 2. období - 4.-5. ročník

Cílová a obsahová specifikace jednotlivých vyučovacích předmětů
Náš vzdělávací program realizuje požadavky na základní vzdělávání prostřednictvím formulovaných vzdělávacích oblastí a vytváří pro školní praxi dílčí celky – vyučovací předměty.
Oblast:	Předmět:
1. Jazyk a jazyková komunikace	– český jazyk a literatura
	– anglický jazyk
2. Matematika a její aplikace	– matematika
3. Informační a komunikační technologie	– v 4. - 5. ročníku – informatika a  komunikace
4. Člověk a jeho svět		– v 4. A 5. ročníku – přírodověda, vlastivěda
5. Umění a kultura	– hudební výchova
	– výtvarná výchova
	– dramatická výchova
	(není samostatným předmětem)
6. Člověk a zdraví	– tělesná výchova
	– výchova ke zdraví
	(není samostatným předmětem)
7. Člověk a svět práce	– praktické činnosti

Hlavní cíle 2. období
Cílem 2. období je navázat na elementární znalosti, zkušenosti a dovednosti dosažené v 1. vzdělávacím období
Vyučování má ve všech předmětech činnostní charakter. 
Při vytváření dovedností a návyků ve 4. a 5.  ročníku se požaduje, aby žáci chápali účel a smysl každé své činnosti, aby o činnostech hovořili a měli pro ně dostatečný časový prostor. V souladu s charakterem myšlení žáků je těžiště vyučování v přímém poznávání skutečností kolem nás. 
K výuce v tomto období patří i vyučovací předměty s výchovným zaměřením, tj. hudební, výtvarná, tělesná výchova a pracovní činnosti. V programu jsou uplatňovány též: dramatická výchova, výchova ke zdraví, ale netvoří samostatné předměty. 
Charakteristické pro toto období je prolínání učiva mezi všemi vyučovacími předměty.
5.2.1   Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací oblast je ve 4. a 5. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu český jazyk a literatura a anglický jazyk.

5.2.1.1. Český jazyk a literatura
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Výuka českého jazyka a literatury je naplňována:
	Komunikační a slohovou výchovou
	literární výchovou a čtením
	jazykovou výchovou.
Komunikace v českém jazyce se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím dramatické výchovy.
V komunikační výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), mluvit a rozhodovat se na základě vnímaných pokynů a přečteného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, učí se rozumět různým typům textů, jenž se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni. 
Komunikační dovednosti žáků jsou vytvářeny ve všech složkách českého jazyka a literatury. Slovní zásoba je rozšiřována zejména využitím učiva přírodovědy a vlastivědy, četby a vlastních zážitků. V tomto období je kladen důraz zejména na ústní vyjadřování žáků i samostatnou písemnou  formu vyjadřování. Při písemném vyjadřování se požaduje používat krátké jednoduché věty o tom, co žáci prožili, nebo co dobře poznali.
Pro rozvoj vyjadřovacích schopností ve druhém vzdělávacím období využíváme:
–	vyprávění (o obrázku, vlastních zážitcích, přečteném textu, podle obrázkové osnovy)
–	rozhovory žáků k určitému tématu
–	formulace otázek a odpovědí k danému tématu
–	možnosti svobodného výběru způsobu vyjádření myšlenek (v čítankách 4. a 5. r. jsou připraveny náměty, které žáky vždy zaujmou, využívá se mezi- předmětových vztahů
–možnost zpracovávat  referáty (zpracovávat témata s využitím mezipředmětových poznatků, informací získaných v encyklopediích a na internetu)
Jazyková výchova má velký význam pro rozvoj myšlení žáků, neboť se při ní žáci učí jazykové a pravopisné jevy pozorovat, srovnávat, třídit
  i zobecňovat. Nejprve se seznamují s konkrétními jazykovými jevy, pozorují je, hovoří o nich.
Při výuce čtení v tomto období se snažíme naučit všechny žáky, i průměrně nadané, číst přiměřeně náročné, umělecké i naučné texty jasně, zřetelně, s porozuměním a se správnou intonací. Při čtení textů se obohacuje slovní zásoba žáků a rozvíjí se i jejich ústní vyjadřování.

Organizace výuky:
Vyučuje se ve 4. a 5. ročníku 7 hodin týdně. Čtyři hodiny jsou věnovány jazykové výchově, dvě hodiny čtení a literární výchově a jedna hodina komunikační a slohové výchově. Komunikační a slohová výchova se promítá i do čtení a literární výchovy. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V hodinách českého jazyka a literatury tohoto období nejsou ostré hranice mezi učivem mluvnice, slohového výcviku, literární výchovy a psaní. Je potřeba si uvědomovat vzájemnou prostupnost a propojenost těchto složek českého jazyka.

Průřezová témata:
A/ osobnostní a sociální výchova 
B/ výchova k myšlení v evropských souvislostech 
C/ multikulturní výchova 
D/ enviromentální výchova
E/ mediální výchova 


Klíčové kompetence: 
V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí.
A/	Kompetence k učení
B/	Kompetence k řešení problémů 
C/	Kompetence komunikativní 
D/	Kompetence sociální a personální 
E/	Kompetence občanské 
F/	Kompetence pracovní 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
Komunikační výchova obsahuje činnosti:
a)	receptivní, tj. čtení a naslouchání;
b)	produktivní (tvořivé činnosti), tj. mluvený a písemný projev žáka.
Ve výuce čtení při práci s texty se spojuje výcvik čtení s rozvojem vyjadřování, se vzděláváním v různých oborech i s výchovou žáků..
Žáci se při vyučování čtení učí esteticky prožívat a chápat přiměřené texty, později je výrazně číst, předčítat, přednášet, vyprávět, někdy i ilustrovat, něco podle popisu vyrobit, jindy text dramatizovat. Při čtení, poslechu a recitaci se zjemňuje smyslové vnímání žáků, např. sluch pro zvukovou stránku jazyka, bystří se pozorování, rozvíjí se představivost a fantazie, cvičí se paměť žáků, rozvíjí se pojmové i obrazné myšlení, ústní vyjadřování.
Při výuce psaní v tomto období získají poznatky a dovednosti potřebné v praktickém životě.
V jazykové výchově také ve 2. období základního vzdělávání se žáci učí prostě a jasně vyjadřovat spisovným jazykem, s využitím slovní zásoby odpovídající věku žáků a zároveň poznávají žáci elementární základy mluvnické stavby jazyka a osvojují si základní pravopisné jevy. Dbá se na rozvoj slovní zásoby žáků a postupně se vytváří návyky správné spisovné výslovnosti.
Tak dochází k mnoha elementárním zobecněním a procvičování poznaných jazykových a pravopisných jevů. Pozornost je věnována výcviku v pravopise lexikálním i syntaktickém.
Ústní i písemné vyjadřování se při činnostní výuce rozvíjí pokud možno v souvislosti s poznáváním skutečností, které děti obklopují. Žáci zpočátku při samostatném vyjadřování reagují na otázky a pokyny učitele, později vytvářejí krátké souvislé projevy na témata blízká jejich zájmům a zkušenostem. 
Je-li k tomu vhodná příležitost, lze složky českého jazyka zpestřit  dramatickou výchovou.
Dramatická výchova rozvíjí tvořivost dětí a přispívá k obohacení jejich slovní zásoby. S její pomocí učíme žáky volně, beze strachu, svými slovy vyjadřovat myšlenky a názory nejen v českém jazyce. Pomocí dramatické výchovy se žáci učí slušnosti, vzájemnému respektování i tvořivému řešení praktických situací. Přitom se učí též cítit s druhými, vzájemně si pomáhat. Uplatňujeme tak snadno ve výuce prvky etické výchovy.
Pomocí dramatické výchovy: 
–	rozvíjíme u dětí jejich tvořivost
–	učíme je volně bez strachu, svými slovy vyjadřovat myšlenky a názory nejen v českém jazyce a literatuře, ale i v dalších vyučovacích předmětech
–	rozvíjíme a obohacujeme slovní zásobu žáků
–	učíme žáky tvořivě řešit praktické problémy
–	vedeme žáky k slušnosti a respektování spolužáků, rodičů i ostatních dospělých v jejich okolí
–	žáci mohou prožívat různé situace, naučit se cítit s druhými a pomáhat si navzájem
–	učíme je správně se rozhodovat

V literární výchově seznamujeme žáky s literární tvorbou vhodnou pro mladší školní věk včetně ilustrací, s literárním zpracováním české historie a se základními literárními pojmy.



KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA – 4. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
-Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
Čte s porozu-měním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas, umí se orientovat v textu.
Čtení
-praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu)
soustředěné, aktivní)
PT:
a (osobnostní rozvoj-poznávání lidí, mezilidské vztahy, hodnoty, postoje)
B
(Evropa s vět nás zajímá)
-Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru 
Vystoupí jako herec v programu třídního vystoupení.
Mluvený projev

-mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta)

Dramatizace
PT:
a 
(osobnostní rozvoj-sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace)
E
(receptivní činnosti- kritické myšlení, vnímání a stavba mediálních sdělení) 
-Reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

S vizuální oporou (osnova textu) reprodukuje přiměřeně složité sdělení.

Písemný projev
-znalost orientačních prvků v textu
- zacházení s grafickým materiálem
PT:
a
(sociální rozvoj-komunikace)
B
(Evropa s vět nás zajímá)
E
(receptivní činnosti- vnímání a stavba mediálních sdělení)
-Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
Umí telefonovat, zanechá vzkaz.
Předvede ve dvojici telefonický rozhovor.
Mluvený projev
-základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost)
-vyjadřování závislé na komunikační situaci
-komunikační žánry (pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení)
PT:
A 
(sociální rozvoj-komunikace, kreativita)
C
(lidské vztahy)
E
(receptivní činnosti- vnímání a stavba mediálních sdělení)

-Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 
Vyjádří svůj názor na televizní reklamu , diskutuje na toto téma ve skupině.
Vymyslí reklamní slogan.
Mluvený projev
-dialog na základě obrazového materiálu
-Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače)
PT:
A
(osobnostní rozvoj- kompetence a kompetice)
E
fungování a vliv médií ve společnosti)
-Volí náležitou intonaci, přízvuk pauzy a tempo podle komunikačního záměru
Přednese báseň nebo úryvek literárního textu.
Mluvený projev
-Základní komunikační pravidla (zdvořilé vystupování) 
PT:
a
(osobnostní rozvoj- seberegulace a sebepojetí, kreativita, komunikace)
-Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
Diskutuje o tvarech slova, vyhledává ve slovnících.
Naslouchání
-pozorné, soustředěné aktivní
PT:
a
(osobnostní rozvoj-psycho-hygiena)
E
(vnímání aurora mediálních
sdělení)
Vlastivěda, přírodověda:
výpisky 
z textu
-Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační záměry
Vytvoří přání (vánoční, novoroční).
Vypracuje referát s využitím poznatků z přírodovědy a vlastivědy.
Písemný projev
-Technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu)
Využívá poznatky z prvouky, 
vlastivědy, přírodovědy, matematiky
PT:
A
(osobnostní rozvoj- rozvoj schopností poznávání)
E
(tvorba mediálních sdělení)
-Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti
Věcně popíše funkci stroje vytvořeného vlastní fantazií.


Mluvený projev
Písemný projev
-komunikační žánr - vypravování
PT:
A
(osobnostní rozvoj- rozvoj schopností poznávání, kreativita)
E
(kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení)
Výtv.vých.:
ilustrace



KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - 5. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
-Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
Reprodukuje přečtený text.






Čtení
Naslouchání
Čtení
-věcné čtení (čtení jako zdroj informací)
-vypravování
-věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní)
-zaznamenat slyšené
-reagovat otázkami
PT:
a (osobnostní rozvoj-poznávání lidí, mezilidské vztahy, hodnoty, postoje)
B
(Evropa s vět nás zajímá)
Vlastivěda, přírodověda:
práce s naučným textem
D
(ekosystémy, základní podmínky života na zemi a problémy životního prostředí)
-Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti
Popíše předmět.
Popíše pracovní postup.
Popíše osobu (postavu).
Čtení
Technika psaní
-Čtení, vyhledávací, klíčová slova
-Technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu)
PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání)
B
(Evropa s vět nás zajímá)

Výtv.vých.:
ilustrace, kresba předmětu
-Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry





Napíše dopis.
Vyplní jednoduchý tiskopis.









Žánry písemného projevu
Základní komunikační pravidla
Žánry písemného
-adresa, blahopřání, pozdrav
 -oslovení, zahájení a ukončení dialogu

-vzkaz, inzerát, dopis, popis
-Jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník)

PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání)
E
(stavba mediálních sdělení)




-Vede správně dialog, telefonní rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku



Ve dvojici vede telefonický rozhovor s využitím možností moderní komunikace
(SMS zprávy, E-maily, fax).
Mluvený projev

Základní komunikační pravidla

Praktické naslouchání
-Dialog na základě obrazového materiálu
-Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování
-Praktické naslouchání (zdvořilé vyjádření kontaktu s partnerem)
PT:
a
(osobnostní rozvoj-komunikace, mezilidské vztahy)
E
(práce v realizačním týmu, tvorba mediálních sdělení)
C
(lidské vztahy)
-Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
Volně reprodukuje přečtený text s dodržením dějové linie. 

Věcné čtení
Písemný projev
-čtení jako zdroj informací
-základní hygienické návyky
(správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku)
PT:
a
(osobnostní rozvoj-kreativita, psychohygiena)
B
(objevujeme Evropu a svět)
-Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
Zhodnotí věcně obsah sdělení.
Věcné čtení

-čtení jako zdroj informací



-Reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

Z přečteného textu, zaznamená výpisky a podle nich text reprodukuje.

Mluvený projev
-Znalost orientačních prvků v textu

PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání)
E
(tvorba mediálních sdělení, práce v týmu)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA - 4. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
-Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Rozliší hláskovou podobu slov (zvukovou a psanou).
Vysvětlí význam slova.

Nauka o slově
Zvuková stránka jazyka

- sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)
PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, komunikace)
E
(práce v realizačním týmu)
-Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary

Rozliší slova spisovná a nespisovná.
Slovní zásoba a tvoření slov
-slova a pojmy, význam slov, slova jednovýznamová a mnohovýznamo-vá, antonyma, synonyma, homonyma;
PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, komunikace)
E
(práce v realizačním týmu)
-Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

Rozliší kořen, předponu, příponu
(předpony a předložky).
Slovní zásoba a tvoření slov
-stavba slova (kořen, část předponová a příponová, koncovka)

PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, komunikace)
E
(práce v realizačním týmu)
-Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

Správně píše i/y po obojetné souhlásce uvnitř slova.
Slovní zásoba a tvoření slov
-význam slov
PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, komunikace)
E
(práce v realizačním týmu)
-Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je 
v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Umí rozlišovat v textu slovní druhy a správně je pojmenovat.
Tvarosloví
-slovní druhy, tvary slov

PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, komunikace)
E
(práce v realizačním týmu)

Anglický jazyk:
zájmena, slovesa, předložky
-Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je 
v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

Určí rod, číslo, pád.
Skloňuje podstatná jména rodu středního, ženského, mužského.
Tvarosloví 
-podstatná jména
Pravopis
-slovní druhy, tvary slov
- lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen) pravopisu
PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, komunikace)
E
(práce v realizačním týmu)
-Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je 
v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

Pozná tvar slovesa určitý a neurčitý.
-jednoduché a složené tvary sloves
-zvratná slovesa
Časuje slovesa v čase přítomném, budoucím a minulém.
Tvarosloví
-slovesa
Tvarosloví - slovní druhy, tvary slov

PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, komunikace)
E
(práce v realizačním týmu)

Anglicý jazyk:
časování sloves
-Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
Určí a vyznačí podmět a přísudek.

Pravopis
Základy syntaktického pravopisu
PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, komunikace)
E
(práce v realizačním týmu)
-Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
Určí větu jednoduchou a souvětí.



Skladba 
- věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice

PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, komunikace)
E
(práce v realizačním týmu)
Rozšiřující učivo:
-Řeč přímá a nepřímá
-Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
Píše správnou koncovku v příčestí minulém.

Pravopis 
-lexikální, základy syntaktického pravopisu
(shoda přísudku s holým podmětem)
PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, komunikace)
E
(práce v realizačním týmu)



JAZYKOVÁ VÝCHOVA - 5. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
-Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

Ve slově rozlišuje kořen, předponu, příponu a koncovku.
Správně používá souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene, zdvojené souhlásky.
Tvoří přídavná jména odvozená příponou –ský, -ští.
Správně používá předpony s-,z-,vz-, předložky s, z, skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně
Umí rozdělovat slova na konci řádku.
Slovní zásoba a tvoření slov 
-stavba slova (kořen, část předponová a příponová, koncovka)

PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, komunikace)
E
(práce v realizačním týmu)
-Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
Píše správně i/y po obojetných souhláskách.
Slovní zásoba a tvoření slov
-slova a pojmy, význam slov,
PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, komunikace)
E
(práce v realizačním týmu)
-Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je 
v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

Určuje rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen.
Používá pravopisně správné tvary.
Tvarosloví 
Podstatná jména
Pravopis 
Tvarosloví
-slovní druhy, tvary slov
Pravopis - lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen) pravopisu
PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, komunikace)
E
(práce v realizačním týmu)
-Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je 
v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

Určuje přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací.
Skloňuje přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací.
Používá pravopisně správné tvary.
Tvarosloví
Přídavná jména
Pravopis
Tvarosloví - slovní druhy, tvary slov
Pravopis - lexikální, základy morfologického (koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých) pravopisu
PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, komunikace)
E
(práce v realizačním týmu)
-Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je 
v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

Určí tvar slovesa - určitý a neurčitý,
jednoduchý a složený.
Pozná zvratná slovesa.
Časuje slovesa v čase přítomném, budoucím a minulém.
Časuje zvratná slovesa v čase minulém.
Tvarosloví 
(slovesa)
Tvarosloví 
-slovní druhy, tvary slov

PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, komunikace)
E
(práce v realizačním týmu)
-Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
Určí podmět vyjádřený a nevyjádřený, rozvitý a několikanásobný.
Skladba

-základní skladební dvojice
PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, komunikace)
E
(práce v realizačním týmu)
-Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
Určuje základní větné členy.

Skladba
Pravopis 
- věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice

PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, komunikace)
E
(práce v realizačním týmu)

-Řeč přímá a nepřímá
-Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
Spojí věty v souvětí, užije vhodný spojovací výraz.
Skladba
Pravopis
- věta jednoduchá a souvětí
PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, komunikace)
E
(práce v realizačním týmu)
-Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
Pozná přísudek slovesný,
určí shodu přísudku s podmětem 
(i několikaná-sobným).
Skladba
Pravopis
-lexikální, základy syntaktického pravopisu
(shoda přísudku s holým podmětem)
PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, komunikace)
E
(práce v realizačním týmu)


Literární výchova - 4. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
-Vyjadřuje své dojmy z četby 
a zaznamenává je
Orientuje se v knihovně podle autora, podle názvu knihy.
Vede si čtenářský deník 
(autor, název knihy, postavy, ilustrátor, obsah knihy).
Zážitkové čtení a naslouchání

-audio ukázky textů čtených profesionálními herci
-kniha, čtenář, spisovatel
PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti)
E
(kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení)
-Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
Sestaví osnovu jako podklad pro reprodukci textu
(obrázková osnova).
Zná Boženu Němcovou jako autorku pohádek.
Poslech literárních textů
Tvořivé činnosti s literárním textem
-přednes vhodných lit. textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
-dramatizace (herec, režisér, divadelní představení)
-básník
PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti)
E
(kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení)


Vlastivěda:
České obrození
-Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
Rozliší pohádku lidovou-umělou,
-rozumí pojmu nadpřirozená bytost.
Rozliší přísloví a rčení, pověst, bajku.
Základní literární pojmy
-literární druhy a žánry (rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň) 
PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti)
C
(Evropa a svět nás zajímá)
E
(kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení)
-Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy
V básni rozliší verš, sloku (strofu), rým, rytmus).
Základní literární pojmy
-básník, spisovatel, kniha, divadelní představení, herec, režisér, verš, rým,
PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti)



LITERÁRNÍ VÝCHOVA - 5. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
-Vyjadřuje své dojmy z četby 
a zaznamenává je
Vede si čtenářský deník 
(autor, název knihy, postavy, ilustrátor, obsah knihy).
Předstoupí před spolužáky a seznámí je s přečtenou knihou.
Zážitkové čtení
-mimočítanková a čítanková četba
PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání, řešení prob-lémů a rozho-dovací dovednosti)
B
(objevujeme Evropu a svět)
E
(stavba a vnímání autora mediálních sdělení)
-Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
Vypravuje podle osnovy, s dodržováním dějové postupnosti.
Tvoří rýmy, veršíky.
Tvořivé činnosti s literárním textem
-volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
-dramatizace
-vlastní výtvarný doprovod
-dramatizace
Třídní besídky (dramatizace lit. textů)
PT:
A
(sebepoznání a sebepojetí, kreativita)
C
(lidské vztahy)
-Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
Rozliší pohádku lidovou-umělou, bajku, povídku.
Zná pohádky různých národů.
Základní literární pojmy
Literární druhy a žánry (pohádka lidová-umělá, bajka, povídka)

PT:
a
(osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání)
C
(lidová slovesnost)


 5.2.1. 2                  Anglický jazyk 
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Ve stále propojenějším světě nabývá znalost jazyka ještě mnohem většího významu – nejen komunikativního, ale i praktického. Jde o mobilitu občanskou, vzdělávací i pracovní. Výuka anglického jazyka ve 2. období tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků.  Učitel by proto měl v tomto období probudit  zájem o výuku anglického jazyka a snažit se vytvořit pozitivní vztah k učení cizímu jazyku. Aby toho dosáhl, musí být vyučovací hodiny angličtiny v průběhu celého roku prostoupeny zajímavostmi a pro žáky poutavými činnostmi, hrami a písničkami. Při výuce je třeba pracovat s vhodnými učebnicemi a pomůckami zpracovanými přiměřeně k věku dítěte.
Učitel by se měl snažit, aby žák porozuměl jednoduchému vyslechnutému sdělení, uměl ho zopakovat, aby uměl použít naučená slova v jednoduchém spojení, aby dovedl základní slova a jednoduché věty přečíst a slova či věty  později i zapsat, popřípadě k nim nakreslit obrázek. 
Výuka jazyka vychází z jeho praktického použití. Výklad pravidel gramatiky je omezen na nezbytně nutné minimum potřebné k tvorbě jednoduchých vět. Slovní zásoba je volena především z okruhu zájmů dětí tohoto věku. Slova jsou vázána do vzájemných souvislostí. Upevňování, procvičování a využití slovní zásoby v jednoduchých větách spojujeme vždy s činnostmi s konkrétním předmětem, obrázkem – s tzv. názorem, a to v každé hodině. To je základem k tomu, aby se anglickému jazyku učil každý žák s chutí a věřil, že bude mít úspěch. 
Při vyučování využívá zvukových nahrávek, anglických říkanek a písniček, z nichž některé se žáci učí zpaměti.


Organizace výuky: 
Vyučuje se ve čtvrtém a pátém ročníku vždy 3 hodiny týdně. Je-li více než 24 žáků, třída se dělí na dvě skupiny. Výuka probíhá střídavě v kmenové učebně a v odborné učebně jazyků. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.

Průřezová témata:
Jsou realizována v tematických okruzích:
A/	osobní a sociální výchova 
sebepoznávání a sebepojetí, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, rozvoj schopností poznávání, komunikace, kooperace a kompetice, mezilidské vztahy, kreativita)
B/	výchova demokratického občana 
(občanská společnost a škola, občan, občanská společnost a stát)
C/	výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
(Evropa a svět nás zajímají, jsme Evropané, objevujeme Evropu a svět)
D/	multikulturní výchova 
(lidské vztahy, kulturní diference, multikulturalita)
E/	mediální výchova 
(stavba mediálních sdělení)

Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí:

Klíčové kompetence: 
V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících kompetencí.  
A/	kompetence k učení
B/	kompetence k řešení problémů 
C/	kompetence komunikativní
D/	kompetence sociální a personální  

Vzdělávací  obsah vyučovacího předmětu:
Učivo 4. ročníku navazuje na jednoduché základy učiva v ročníku předchozím. Učitel se snaží upevnit znalosti a dovednosti, kterým se žáci již naučili. Týkají se slovní zásoby z okruhu barev, zvířat, hraček, základních jednoduchých gramatických pravidel a ustálených spojení. Základní fráze a obraty s žáky procvičuje s pomocí CD či jiných didaktických pomůcek a manuálních činností zahrnutých v pracovním sešitě. Učitel vede žáky k prvním poznatkům o anglicky mluvících zemích, jejich kultuře a tradicích. Buduje v nich úctu k jinakosti a rozmanitosti kultur jiných zemí, pěstuje v nic úctu ke své vlasti a její kultuře. Dále pak úctu k jazyku, vzdělání a odpovědnosti.
Na základě seznamování se s jazykem ve 4. ročníku nastupuje v ročníku 5. prohloubení učiva ve směru osvojování si jazyka jako dorozumívacího prostředku. Žáci si začínají uvědomovat rozdílnost jazyka mateřského a cizího. I když se stále výuka provádí v rámci činnostního učení a snažíme se o co největší různorodost metod a her, žáci postupně začínají uvědoměle přistupovat k osvojování učiva lexikálního i gramatického. Chápou význam učiva pro reálný život.
Učitel klade důraz na rozvoj řečových dovedností, na rozvoj čtení se správnou výslovností, intonací anglické věty a rovněž s porozuměním obsahu textu. Dále prohlubuje znalost reálií jednotlivých anglicky mluvících zemí – vše přiměřené věku a obsahu učiva v jiných předmětech. V žácích probouzí samostatnost, chuť do skupinové a tvořivé práce. Podporuje jejich pozitivní charakterové vlastnosti - schopnost tolerovat, pomáhat slabším, sebehodnotit, důvěřovat si.
	
Při činnostním vyučování anglickému jazyku ve  4.a 5. ročníku vyučujeme:
	získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu;
	komunikační dovednosti (osvojení si potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce, schopnost domluvit se v angličtině);
	slovní zásobu, čtení a porozumění řeči psané; porozumění řeči mluvené;
	získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce;
	porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu i písemnému sdělení na úrovni osvojených znalostí
	mluvnici a pravopis;
	dramatickou výchovu;
	základní poznatky o anglicky mluvících zemích, poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledávání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka;
	pochopení významu znalostí cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů



Anglický jazyk – 4.ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Receptivní řečové dovednosti

Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům.
Zvládá správnou výslovnost. 
Rozlišuje vhodnost použití členu určitého a neurčitého (a/an).
Vytvoří jednotné i  množné číslo u pravidelných podstatných jmen.
Rozumí a reaguje na frekventované příkazy.
Pozdravy, představení, poděkování

Barvy
Zvířata
Hračky
Opakování fonetiky.
Praktické použití základních pravidel výslovnosti.
Jednoduché příkazy.
Číslo podstatných jmen – ČJ.

Hry na rozšiřování slovní zásoby v okruhu "Věci kolem nás"

PT: A
(Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti)


Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci.
Používá v praxi zájmena osobní na místě podmětu.
Ve větě dokáže použít přivlastňovací zájmena – my, your.
Seznámí se s přídavnými jmény přivlastňovacími  
(the lion`s cage).
V jednoduchém textu nalezne potřebnou informaci či odpověď na otázku.
Zájmena

Škola
Školní pomůcky
Zájmena
osobní a přivlastňovací (my, your) ve větách.
Význam slov v kontextu.
Práce s poslechem.
Orientace v jednoduchém anglickém textu. 
Rozšíření slovní zásoby : přídavná jména – antonyma, synonyma.

Rozšiřující učivo-přivlastňovací zájmena her, his, its.

Opozita, synonyma, slova nadřazená, podřazená, souřadná - ČJ.

Skupinová práce s jednoduchým anglickým textem v časopisech.
Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu.
Tvoří oznamovací, tázací i záporné věty pomocí slovesa „to be“. 
Rozlišuje rody podstatných jmen.
Ve větách používá základní předložky ve spojeních s podstatnými jmény (in, on, under).
Přítomný čas slovesa „to be“

Členové rodiny
Jednoduché pokyny
Tvorba slovesa „to be“ ve všech osobách obou čísel.
Využití základních předložek (in, on, under) ve větách.
Spelling.

Rod podstatných jmen – ČJ.

Hry na rozvoj rychlosti spelování (soutěže).
Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku.
Tvoří jednoduché věty s tázacími zájmeny:
„Where? When? What? Who? Whose? Which?“ a  se zájmeny ukazovacími – „this, that“.
Prakticky používá základní číslovky do 20 v napodobování reálných situacích.
Tvoří odpovědi na dané otázky vyhledáváním v jednoduchém anglickém textu. 
Dokáže vytvořit otázku na jednoduše zadanou odpověď.
Zájmena tázací, ukazovací

Ovoce
Jídlo a pití

Tvorba jednoduchých vět s využitím tázacích a ukazovacích zájmen.
Základní číslovky do 20.
Vyhledávání potřebných informací v jednoduchém anglickém textu.

Dramatizace situace v restauraci, v obchodě.

Práce ve dvojicích (počítání předmětů, sčítání a odčítání do 20 v AJ).

Skupinová práce (vyhledávání požadovaných informací v neznámém anglickém textu).

Formulace otázek a odpovědí k danému tématu.
Používá dvojjazyčný slovník.
Používá sloveso „to have“ ve větách ve všech osobách v přítomném čase.
Dokáže sloveso „to have“ použít i v záporu  a v otázce.
Používá zkrácené tvary slovesa „to have“.
Orientuje se ve dvojjazyčném slovníku.
Přítomný čas slovesa „to have“
Abeceda 
Spelling

Lidské tělo

Použítí slovesa „to have“ ve všech osobách.
Orientace ve dvojjazyčném slovníku.
PT: A
(Rozvoj schopnosti poznávání)

Práce ve dvojicích (překlad jednoduchého anglického textu básně či písně do ČJ s užitím anglicko-českého slovníku).

Projekt (Mé tělo - AJ, Př, Vv)
Produktivní řečové dovednosti

Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení.
Vyplní své základní údaje do formulářů.
Tvoří jednoduché věty s použitím vazby:
-„there is  / there are“ 
-„this is“.
Dokáže napsat jednoduché sdělení, formálně i gramaticky správně.
Vazba „there is / there are“
Pokyny a otázky
k textu.

Příroda
Oblečení
Můj pokoj
Vytváření vět oznamovacích  i tázacích s použitím vazby „there is / there are“.

Sestavení gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení:
-adresy
-pozdravu z prázdnin.
Psaní adresy, dopisu – ČJ.

Skupinová práce (kresba a popsání vlastního pokoje, následně vyhledání správné kresby k žákem ústně popisované).

Projekt (zpracování "1.knihy" - Zvířata - ilustrace, výstřižky, stručný popis v anglickém jazyce).
Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace.
Tvoří věty s vazbou „I like“.
Dopravní prostředky
Město
Bydlení

Tvorba rozhovorů na zadané téma (pohotovost,  srozumitelnost)
Reprodukce čítankového i mimočítankového textu – ČJ.
Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.
Tvoří tázací věty s pomocí slovesa „can“ (Can you see…?) a odpovědi na ně:
„I can, I can´t“.

Sloveso
„can“ 

Londýn
Tvorba otázek (zjišťovacích, doplňovacích).
Tvorba odpovědí (kladných, záporných).
Pořádek slov v anglické větě. Větné celky s použitím slovesa „can“.

Základní poznatky o anglicky mluvících zemích.

Základní zeměpisné znalosti o anglicky mluvících zemích – Vl.

Londýn - videonahrávka.

Jazyk jako klíč k bezprostřednímu dorozumění a poznávání kultury jiných národů.

PT: C
(Evropa a svět nás zajímá)
Interaktivní řečové dovednosti
Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci.
Dokáže:
-pozdravit
-se představit 
-poděkovat 
-požádat.
Dokáže reagovat na jednoduché otázky spolužáka.

Who are you?

My familly

Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích.
Jednoduchá sdělení a reakce na ně.
Rodinné vztahy.
Vztahy mezi lidmi.
 
PT: A
(Sebepoznávání a sebepojetí
Komunikace
Kooperace a kompetice)

Projekt (Moje rodina - AJ, ČJ, Vv, sociometrie)



Anglický jazyk – 5. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Receptivní řečové dovednosti

Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům.
Rozlišuje počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, gramaticky správně užívá „some“.
(some milk/a bottle of milk)

Pozdravy, představení, požádání,
poděkování, 
omluva, přesvědčování, odmítnutí, vysvětlování

Ovoce a zelenina
Povolání
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. 
Praktické použití základních pravidel výslovnosti.
Příkazy a povely.
PT: C
(Jsme Evropané)

Řeč těla (pantomima)
řeč zvuků a slov.
Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při práci.
Aktivně používá číslovky 20 – 100.
Provádí jednoduché matematické operaci v oboru 0-100.

Číslovky

Rodina
Oblékání
Číslovky 20-100.
Význam slov v kontextu.
Práce s poslechem.
Orientace v jednoduchém anglickém textu.
Hledání požadovaných informací.
PT: D
(Lidské vztahy)
Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu.
Tvoří věty se  základními předložkami (in, on, under, beside, behind, in front of, next to, near ).
Spelling.
Správná intonace anglické věty.
Předložky

Hodiny
Používání předložek ve spojení s podstatnými jmény.
Plynulé hlasité čtení se správnou výslovností.
Hra Bingo (určování času, hodiny).

PT: A
(Kreativita)
Vyhledá v jednoduchém textu potřebou informaci a vytvoří odpověď na otázku.
Dokáže vytvořit otázku a odpověď na tázací větu týkající se zadaného a přečteného textu.
Číslovky řadové

Světové strany
Dny v týdnu
Měsíce
Roční období
Psaní data.
Vyhledávání potřebných informací v anglickém textu.
Tvorba otázek a odpovědí.
Vyhledávání informací v encyklopediích, časopisech, na internetu-prohlubování učiva.
Používá dvojjazyčný slovník.
Má základní zeměpisné znalosti o VB.
Dokáže napsat vánoční a novoroční blahopřání.
Velká Británie –Londýn
Vánoce
Názvy zemí
Základní poznatky o anglicky mluvících zemích, Londýně:
-vánoční tradice a zvyky ve VB a USA.
Práce s mapou (Vl – Evropa). Instruktážní film – Londýn.

Beseda s člověkem žijícím v některé z anglicky mluvících zemí.

PT: C
(Objevujeme Evropu a svět)

PT: D
(Kulturní diference)
Produktivní řečové dovednosti

Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení.
Vyplní své základní údaje do formulářů.
Tvoří věty s plnovýznamovými slovesy v přítom-ném čase průběhovém.
Tvoří základní obraty a věty z oblasti počasí s využitím přítomného času průběhového. Dokáže napsat jednoduchá sdělení:
-pozdrav
-poděkování, 
-omluva
-žádost
-představování
-blahopřání 
Přítomný čas průběhový
Plnovýznamová slovesa (rozšíření slovní zásoby) 

Počasí
Příroda


Tvorba přítomného času průběhového ve všech osobách.
Tvorba věty záporné i tázací.
Jednoduchá gramaticky i formálně správná sdělení.


Skupinová práce (tvorba domina - kresba + přítomný čas průběhový)-problémová  úloha.

PT: E
(Stavba mediálních sdělení)
Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace.
Reprodukuje zadaný jednoduchý text či konverzaci.
Tvoří otázku a zápor s „do“ a „does“.
Seznamuje se zájmeny předmětnými (me, him, her, us, them).
Dopravní prostředky
Město
Bydlení
Nákupy

Tvorba rozhovorů na zadané téma (pohotovost, reakce, srozumitelnost).
Schopnost reprodukce určitého sdělení.
Rozšiřující učivo – použití předmětných zájmen, přivlastňovacích zájmen our, their ve spojeních a větách.

Práce ve dvojicích (rozhovory na téma "Nakupování")
Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.
Seznamuje se s použitím příslovcí častosti (always, usually, sometimes, never).
Umí položit otázku a též odpovědět. Rozlišuje kontrast průběhového a prostého přítom-ného času.
Obměňuje krátké texty se zachová-ním smyslu textu a se správným pořád-kem slov v anglické větě.
Denní režim
Zájmy
Volný čas

Tvorba otázek (zjišťovacích, doplňovacích), odpovědí (kladných, záporných)
Ustálený pořádek slov v anglické větě. Ustálená spojení. 
Projektové vyučování (Denní režim - AJ, ČJ, Vv, Př).
Interaktivní řečové dovednosti

Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci.
Seznamuje se s tvorbou  minulého času sloves „to be“ a „to have“.
Seznamuje se s některými nepravidelnými tvary množného  čísla podstatných jmen.
Rozlišuje v praxi použití „much / many“.
Konverzuje na přiměřené úrovni na dané téma.
Minulý čas slovesa „to be“ a „to have“

Domov
Anglicky mluvící země
Pravidla komunikace v běžných každodenních
situacích.
Jednoduchá sdělení a reakce na ně.
PT: A
(Komunikace)

PT: B
(Občan, občanská společnost a stát)

PT: D
(Multikulturalita)
Snaha o vyjádření svého názoru a jeho obhajoby. 
5.2.2	Matematika a její aplikace


5.2.2.1    	Matematika
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Matematické vzdělávání v tomto období pomáhá žákům vnímat význam matematiky v životě. Žáci se učí vyjadřovat pomocí čísel. Matematika rozvíjí pozornost, vytrvalost, schopnost rozlišovat, objevovat, vytvářet různé situace. Žáci se učí svoji práci kontrolovat, srovnávat, učí se sebedůvěře, vyjadřují výsledky svého pozorování. S vyjadřovacími schopnostmi se rozvíjí jejich schopnost uvažovat.

Organizace výuky: 
Vyučovací předmět matematika se v 2. období vyučuje ve čtvrtém a pátém ročníku vždy 5 hodin týdně v kmenové třídě. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.

Průřezová témata:
A/ Osobnostní a sociální výchova


Průřezová témata :
Jsou realizována v těchto tematických okruzích:
A/Osobnostní a sociální výchova /mezilidské vztahy, vzájemná komunikace při řešení problémů, spolupráce, rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, činnostní učení,organizace práce ve skupině, praktická etika.
Osobnostní rozvoj/rozvoj schopností poznávání, kreativita/
Sociální rozvoj/kooperace/
Morální rozvoj/řešení problémů a rozhodovací dovednosti/

Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí:
.
Klíčové kompetence: 
Učivo je prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí.
A/  Osvojování základních matematických pojmů na základě aktivních činností               
      každého žáka. 
B/  Důraz na porozumění základním pojmům matematiky a jejich vzájemným 
      vztahům.
C/ Rozvíjení zkušeností s matematickým modelováním pomocí činností, 
      kterými se žáci učí poznávat a nalézat situace, které dokážou matematicky 
      popsat.
D/ Využívání zkušenosti žáků z domova i ze života kolem nich.
E/ Prostor pro aktivní projev žáka – vymýšlení úloh žáky, využití jejich zájmů, 
     komunikace mezi žáky, efektivní využívání osvojených poznatků.
F/ Grafické projevy žáka – od kresleného obrázkového názoru k náčrtům.
G/ Postupné osvojování prvních matematických pojmů, početních výkonů, 
     postupů, základů jazyka matematiky a způsobů jejich užití.


Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
Vzdělávací oblast matematika je tvořena čtyřmi  tematickými okruhy.
A/ Číslo a početní operace:
V tomto tematickém okruhu si žáci postupně osvojují aritmetické operace
/porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení, dělení/. Přitom se dbá na tři složky:
                     dovednost /provádění početních operací
                     algoritmické porozumění /proč je práce prováděna předloženým 
                     postupem, důraz na činnostní provedení a pozorování žáků, hovor 
                     o pozorovaném/
                     významové porozumění /umět operaci propojit na reálné situace -      
                     nejlépe za pomocí individuálních činností, matematizace reálných 
                     situací/.
B/ Závislosti a vztahy:
Žáci si v tomto tematickém okruhu na základě pozorování uvědomují změny a závislosti známých jevů. Porovnávají velikosti věcí a čísel. Pomocí svých činností postupně pochopí, že změnou může být zvětšení, zmenšení, růst, pokles. Na poznání a pochopení závislosti navazuje práce s tabulkami, diagramy a grafy.
C/ Geometrie v rovině a v prostoru:
Žáci se v tomto tematickém okruhu učí objevovat, rozlišovat a určovat základní geometrické rovinné a prostorové útvary. Geometricky modelují reálné situace, hledají geometrické útvary ve svém okolí a pojmenovávají je. Učí se měřit délku, poznávají základní jednotku délky. Učí se základy grafického projevu v geometrii. Učí se vypočítat obvod a obsah čtverce a obdélníku.
D/ Slovní úlohy:
Jejich řešení je do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky. Při nich je třeba uplatňovat uvažování žáků, které později přechází v logické myšlení. Učí se řešit jednodušší úlohy z reálného světa, analyzovat reálné situace, pochopit problém, utřídit údaje, pomocí konkrétního názoru situaci modelovat, následně řešit a formulovat odpověď.
Matematika svým charakterem vyžaduje činnostní pojetí.



Matematika – 4. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo

Poznámky
Žák využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení.
Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel do 1 000.

Chytře počítá příklady typu
721,235,179,5.
Dopočítává do určitého čísla.
Přesně opakuje naučený postup.

Orientuje se na číselné ose.
Odhaduje a postupně vymezí čísla.
Přesně označí čísla na číselné ose.

Ovládá spoje násobení a dělení (automatiza-
ce ).

Přesně zapisuje čísla pod sebe do sloupku.

Uplatňuje logické myšlení.
Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy.

Číslo a početní operace

Numerace do 1 000, početní výkony.

Písemné sčítání a násobení. Řešení slovních úloh úsudkem /slovně i písemně/. Pracujeme s číselnou osou, porovnávání čísel, přirozené uspořádání čísel. 
Písemné sčítání trojciferných čísel, opakování a procvičování.
Pamětné dělení se zbytkem.
Písemné násobení /trojciferné číslo krát jednociferné.
Písemné odčítání trojciferných čísel.
Odhad a kontrola výsledku. 
Slovní úlohy, úsudek.
Řetězce, 
Magické čtverce,
Pyramidy.

Zašifrované zprávy.
Nákupy – papírnictví, zelinářství, cukrárna, autoopravna.
Účty obchodníků. Sportovní výkony dětí /skok daleký/.

PT: A
(Rozvoj schopností poznávání)

Zaokrouhluje   přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel

Žák  využívá při pamětném i písemném počítání     komutativnost a asociativnost sčítání a násobení.

Zná pravidlo pro zaokrouhl.
Plynulý přechod a střídání operace dělení a násobení.
Čte čísla na číselné ose

Umí opravit příklad na základě chybné zkoušky.

Zapíše zadaná čísla pomocí rozvinutého zápisu.

Umí vyslovit pravidlo pro zaokrouhl..
Ví, že součet se nezmění, zaměníme-li pořadí sčítanců.

Číslo a početní operace

Zaokrouhlování na desítky a stovky.
Výpočet a odhad rozdílu.
Písemné dělení jednociferným dělitelem.
Čtení, zápis a porovnávání trojciferných čísel.
Písemné dělení jednociferným dělitelem.
Zkouška násobením.



PT: A
(Rozvoj schopností poznávání)

Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel do
1 000 000.

Vyhledává, sbírá a třídí data.
Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy.

Logicky pochopí zjednodušení
součtu a 
škrtání nul.

Sestaví část celku z jednotlivých částí podle diktátu /čtyři šestiny/.
Umí zapsat zlomek.

Číslo a početní operace

Numerace do milionu
Znázornění čísla /jednotky, desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce, milion/.
Zaokrouhlování, odhad výsledku.
Sčítání a odčítání do milionu pamětně i písemně.
Řešení slovních úloh úsudkem, opakování a procvičování.
Velká čísla – desítková soustava.
Násobení 10, 100 …20,200..
30,300…
Dělení čísel zakončených nulami, zkouška násobením.
Závorky v příkladech.
Násobení dvojciferným činitelem.

Zlomky
Názorně.
Čitatel, zlomková čára, jmenovatel.

PT: A
(Řešení problémů a rozhodovací dovednosti)

Nákupy aut.
Zápisy účtů obchodníků.
Z historie, letopočty, kolik let uplynulo…
Ze zeměpisu,
Délky řek, počty obyvatel…
Ze života zvířat, hmotnost velryby.

Každý má vlastní pomůcku, na které předvádí úkol.

Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary/čtverec,  obdélník, trojúhelník a kružnici/.

Sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhel.
Sčítá úsečky 
obvodu geometrických 
obrazců.

Sestrojí rovnoběžky a kolmice.
Umí manipulovat s kružítkem
Zná techniku rýsování kružnic.

Provádí praktická měření ve třídě.

Nacvičuje konstrukce sestrojení kolmic a rovnoběžek.
Převádí jednotky délky.
Na základě zkušeností vyvodí vzorec pro obvod čtverce a obdélníku.
Geometrie v rovině a v prostoru.

Tělesa
Pojmenování.
Geometrické obrazce
Délka, výška, strany geometrických obrazců, měření úseček.
Bod, přímka, úsečka /opakování/.
Rýsování kružnic.
Kružnice, kruh /střed, poloměr, průměr/.
Rýsování úseček pomocí kružítka, popis – verbalizace činnosti v geometrii.
Geometrie kolem nás, porovnávání úseček /geometrický diktát/.
Kolmice, rovnoběžky /rýsování do čtvercové sítě/.
Jednotky délky.
Obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku.
Výstupy 1.období /kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec/.

Rýsování obrázků z kružnic a kruhů /sněhulák…/.

V truhlárně.
Rozměry papírových archů…

PT: A
(Kreativita)

Rýsování obrázků do čtvercové sítě.



Matematika – 5. ročník



Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo

Poznámky
Žák využívá při pamětné počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení.
Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel.

Řeší slovní úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní v celém oboru přirozených 
čísel.

Orientuje se v situacích každodenního života.

Využívá znalosti k. a a. 
Zjednodušuje výpočty.
Převádí jednotky.
Rozšíří již automatické provádění operací na obor všech přirozených čísel.
Orientuje se na číselné ose přirozených čísel.
Odhaduje a postupně přesně určí číslo na číselné ose.
Vyhledává sbírá a třídí data.

Převádí jednotky.

Číslo a početní operace

Numerace do milionu a přes milion /třída jednotek, tisíců, milionů, miliard…
Jednotky délky.
Písemné sčítání , odčítání, násobení a dělení jednociferným dělitelem.
Pracujeme s číselnou osou, porovnávání čísel, přirozené uspořádání čísel. 
Řešení slovních úloh úsudkem /slovně i písemně/.
Jednotky hmotnosti.
Jednotky času.

Zápis do tabulek.
Zápis do sloupku pod sebe.
Zápis na mobilní 
čtverečky.

PT: A
(Kreativita)
Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy.

Čte a sestavuje   jednoduché tabulky a diagramy

Označí číslo v soustavě souřadnic.
Přečte číslo z číselných souřadnic.

Tvoří složitější slovní úlohy , využívá daných operací.

Čte letopočty.
Zapíše jednoduché číslo.

Číslo a početní operace

Proměnná, nezávisle proměnná, závisle proměnná.
Grafy, soustava souřadnic.
Pracujeme s číselnou osou, porovnávání čísel, přirozené uspořádání čísel.
Písemné sčítání trojciferných čísel.
Pamětné dělení se zbytkem.
Římské číslice.
Odhad a kontrola výsledku numerických příkladů.
Umístění mobilních čísel na číselnou osu.

Cestujeme po republice /vlastivěda/.
Početní procházka vesmírem /přírodověda/.
Jízdní řády.
PT: A
(Kooperace)

Přítok vody, zisk firem, spotřeba vody, domácí účetnictví.

PT: A
(Kooperace)

Nahlédnutí do historie. 
Historická Praha /vlastivěda/.
PT: A
(Řešení problémů a rozhodovací dovednosti)

Čtení účtenek z obchodů, cenovky zboží.
Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel.
Orientuje se v situacích z každodenního života, v nichž se využívá jednoduchých případů komutativního vyjádření části celku zlomkem, desetinným číslem, procenty.

Zaokrouhluje, provádí odhady a kontroluje výsledy.

Ovládá pravidlo.

Znázorňuje a zapisuje zlomky. Celek,části celku, více celků.
Odhaduje, porovnává, kontroluje výsledky.
Řeší a tvoří úlohy.

Orientuje se v situacích ze života /parcely/.

Vyjadřuje části celku desetinným číslem.

Užívá znalostí početních operací z předcházejícího období.
Umísťuje desetinnou čárku.
Odhaduje, srovnává se skutečným výsledkem.

Umí pracovat s posunem desetinné čárky.

Číslo a početní operace

Zaokrouhlování na desítky …..miliony.
Zlomky, desetinné zlomky.
Písemné dělení dvojciferným dělitelem, kontrola násobením.
Počítání s časovými údaji – průměrná rychlost.
Převody jednotek obsahu.
Další jednotky obsahu /ar, hektar/.
Desetinná čísla.
Porovnávání desetinných čísel.
Sčítání desetinných čísel.
Odčítání desetinných čísel.
Zaokrouhlování desetinných čísel.
Aritmetický 
průměr.
Počítáme se zlomky /sčítání a odčítání zlomků/.
Násobení desetinných čísel.
Násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100.
Dělení desetinného čísla číslem přirozeným.
Cestujeme po republice.
PT: A
(Řešení problémů a rozhodovací dovednosti)

Nakupujeme koberce, záclony, malujeme byt…
Krajina – rozloha lesů, polí, luk, vinic…
Levnější a dražší zboží, nákup.
Peněžní model.
Číselná osa.
Mobilní čísla na čtverečcích.
PT: A
(Kreativita)

Rychlost, přírůstek…

Menší využití v praxi zrušením drobných mincí.

Žák     narýsuje a znázorní základní rovinné útvary, užívá jednoduché konstrukce.
Sestrojí rovnoběžky a kolmice.

Sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod úhelníku sečtením délek jeho stran

Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti.
Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu.
Žák umí konstrukci kolmic a rovnoběžek.
Popisuje přímky, body a úsečky.
Popisuje strany a vrcholy čtverce a obdélníku.
Rýsuje a popisuje úhlopříčky.
Odvozuje jejich vlastnosti.
Sestrojí čtverec a obdélník na základě znalosti konstrukce kolmic a rovnoběžek.
Zakreslí bod podle souřadnic.
Spojí několik bodů v graf.

Umí konstrukci pomocí kružítka .
Sčítá délky stran. Převádí na stejné jednotky délky.
Využívá konstrukce pomocí kružítka.
Odvozuje vlastnosti trojúhelníků.
Popisuje strany a vrcholy.
Označuje úhly.
Sestrojuje osu úhlu.
Překládáním určí osově souměrný útvar.
Obsah útvaru v jednotkové čtvercové síti.
Převod jednotek.
Určuje středy kružnic, jejich poloměry a vztahy.
Modelování těles z jejich sítí – krychle, kvádr, jehlan, válec, kužel.
Koule z papíru.
Geometrie v rovině a v prostoru

Základní geometrické útvary /opakování – kolmice, rovnoběžky/.
Rovnoběžky, čtyřúhelníky – náčrty.
Čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky, vlastnosti úhlopříček.
Rýsujeme obdélník, čtverec. Obvod čtverce graficky a výpočtem.       
Konstrukce čtverce. 
Kružnice, kruh.
Souřadnice bodů ve čtvercové síti.
Obvod obdélníku výpočtem i graficky, konstrukce.
Konstrukce obdélníku.
Střed úsečky a osa úsečky.
Obvody dalších geometrických obrazců.
Vlastnosti trojúhelníku.
Rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník – rýsování.
Konstrukce trojúhelníku.
Porovnání úhlů, osa úhlu.
Osově souměrné tvary.
Jednotky obsahu.
Obsah čtverce a obdélníku.
Obsahy složitějších obrazců.
Vzájemná poloha dvou kružnic.
Tělesa – modelování těles.

Praktické ukázky předmětů kolem nás.
PT: A
(Kreativita)

Překládání čtverce, obdélníku.

Provázek, vlna.

Body vně a uvnitř kruhu.
Let letadla, plavba lodí.

Osy stran trojúhelníku.

PT: A 
(Kreativita)

Pravý úhel, přímý úhel, ostrý a tupý.
Nádoby, hmyz, geometrické tvary, tělesa – hry z papíru.

PT: A
(Kreativita )
(Kooperace)

Vytváření papírového města z krabiček tvarů těchto těles.






5.2.3. Informační a komunikační technologie


5.2.3.1               Informatika a komunikace


Charakteristika vyučovacího předmětu:
Předmět informatika a komunikace v tomto vzdělávacím období má sloužit k seznámení žáků s praktickým používáním počítače, zvládnutí rychlého vyhledávání a zpracování informací a komunikaci pomocí internetu a jiných digitálních médií, taktéž k využití většího počtu dat. Seznámí žáky s aktuální nabídkou počítačového software a hardware, jejich využitím v praktickém životě a možnostmi. 

Informatiku lze propojit prakticky s každým vyučovacím předmětem. Dovednosti získané ve výuce informatiky je možno použít na podporu výuky ostatních předmětů - jako prostředek k získávání či ověřování informací, upevňování a opakování učiva, samostudium apod.

Organizace výuky:
Předmět informatika a komunikace bude vyučován jako povinný předmět ve 4. a 5. ročníku ZŠ. Výuka bude probíhat po dobu 1 vyučovací hodiny 1x týdně. Výuka probíhá v učebně počítačů připojené na internet. Vyučovací hodina trvá 
45 minut.



Průřezová témata:
A/ osobnostní a sociální výchova 
B/ multikulturní výchova 
C/ enviromentální výchova
D/ mediální výchova 


Klíčové kompetence:
V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí.
A/	Kompetence k učení
B/	Kompetence k řešení problémů 
C/	Kompetence komunikativní 
D/	Kompetence sociální a personální 
E/	Kompetence pracovní 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
Od 4. ročníku dále se žáci budou zabývat následujícími tématy. Výuka bude probíhat v jednotlivých ročnících dle rozpisu do „dílčích výstupů“. 
Základy práce s počítačem: Žáci budou umět pojmenovat jednotlivé části počítačů a základní periferní zařízení, s těmito částmi správně a bezpečně pracovat, odstraňovat případné poruchy a provádět jejich základní údržbu. Žáci budou pracovat s počítačem na uživatelské úrovni. Dovedou počítač zapnout a vypnout, spustit a vypnout programy, uložit výstupy, pracovat se soubory a složkami, analyzovat a odstraňovat poruchy,  instalovat  programy.
Zpracování a využití informací: Žáci budou v textovém i grafickém editoru pracovat s textem, obrázky, zvládnout výstup uložit, znovu otevřít, vytisknou nebo odeslat elektronickou poštou. Dovedou vytvořit prezentační dokument, diplom, rozvrh hodin.
Vyhledávání informací a komunikace: Žáci spustí a vypnou prohlížeč WWW stránek, budou kontrolovat počet otevřených oken, vyhledávat stránky se známou adresou, používat portály a vyhledávat s pomocí vyhledávačů, vhodně využívat knihovny a databáze. 
 Žáci dovedou zapnout a vypnout  program pro el. poštu. Budou schopni ovládat program, odeslat a přijímat e-mail, používat adresář, funkce programu (adresář, odpověď odesílateli a všem, přeposlání e-mailu, zasílání e-mailu více příjemcům…), zasílat přílohy, vnímat nebezpečí virové nákazy a účinně mu bránit.  Dále budou schopni funkčně a bezpečně využívat další běžná komunikační zařízení, zejména telefon.




ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM - 4. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup 
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie
Umí počítač zapnout, vypnout, pojmenovat jeho části. Je seznámen se základními formáty souborů.
Základní pojmy informační činnosti 
-informace, informační zdroje, informační instituce
-struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení
-seznámení s formáty souborů (doc, gif)
PT: A (osobnostní rozvoj-utváření praktických životních dovedností)
 
 
Respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady
Při práci s počítačem se chová poučeně, chrání počítač před poškozením.

Jednoduchá údržba počítače
- jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s hardware a software   
-zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky

PT: A (osobnostní rozvoj seberegulce a sebeorgani-zace)



ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM – 5. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup 
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie
Umí počítač zapnout, vypnout, pojmenovat jeho části a zařízení připojená k počítači. Je seznámen se způsoby multimediálního využití počítače.
Základní pojmy informační činnosti-
-informace, informační zdroje, informační instituce
-operační systémy a jejich funkce
-multimediální využití počítače
PT: A (osobnostní rozvoj-utváření praktických životních dovedností)
 

Respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady
Při práci s počítačem se chová poučeně, chrání počítač před poškozením
Chrání své zdraví před nepříznivým vlivem počítače na vlastní zdraví.
Jednoduchá údržba počítače
Zásady bezpečnosti
-postupy při běžných problémech a hardware a software
-zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky
PT: A (osobnostní rozvoj seberegulce a sebeorgani-zace)
Chrání data před poškozením a zneužitím
Umí vytvořený soubor zálohovat, uložit.
Struktura počítače
Struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení.
PT:D(produk-tivní činnosti, tvorba mediálních sdělení)
využívání tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje informací



ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ - 4. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup 
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
Vytvoří vlastní diplom s obrázkem.
Vloží do souboru objekt (obrázek, fotografii).
Umí upravit vzhled stránky.
Textový editor Word
Grafický editor
-základní funkce textového  a grafického editoru

PT: E
(stavba mediálních sdělení) 
využívání tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje informací

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ - 5. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup 
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
Vytvoří vlastní rozvrh hodin s tabulkou a obrázkem.
Umí do souboru vložit objekt (tabulku)
Umí kopírovat a přesouvat text.
Textový editor Word
Grafický editor
-základní funkce textového a grafického editoru

PT: E
(stavba mediálních sdělení) 
využívání tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje informací
 


Vyhledávání informací a komunikace  - 
4. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup 
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
Orientuje se v běžných portálech na internetu.
Internet
-společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce informací)
PT: E
(stavba mediálních sdělení) 
využívání tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje informací
Vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
Vyhledá přesnou infor-maci podle zadání.
Internet
-formulace požadavku při rychlém vyhledávání na internetu
PT: A (osobnostní rozvoj)
Komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikač-ních zařízení
Umí odeslat krátkou textovou zprávu.
Domluví se prostřednictvím telefonu.
Internet
Telefon
-základní způsoby komunikace (E-mail, chat, telefonování)
PT: E
(stavba mediálních sdělení) 
využívání tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje informací



Vyhledávání informací a komunikace  
- 5. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup 
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
S použitím informací z internetu připraví referát na vybrané téma, výpis z textu.
Internet
-formulace požadavku při rychlém vyhledávání na internetu – vyhledávací atributy
-metody a nástroje vyhledávání informací
PT: A (osobnostní rozvoj)
Komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikač-ních zařízení
Používá, chat,
e-mailovů poštu.
Internet
Telefon
-základní způsoby komunikace (E-mail, chat)
PT: E
(stavba mediálních sdělení) 
využívání tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje informací


5.2.4		Člověk a jeho svět
Vzdělávací oblast je v 4. a 5.  r. realizována prostřednictvím vyučovacích předmětů přírodověda a vlastivěda.
Charakteristika vzdělávací oblasti:
Cíle jsou naplňovány prostřednictvím vlastních zkušeností žáků. Učitel řídí vyučování tak, aby žáci docházeli k novým poznatkům zejména na základě vlastních činností a přímého pozorování. Žáci mohou různé věci a jevy pozorovat např. při řízených činnostech, na vycházkách, při pokusech, při zacházení s různými nástroji a předměty. Činností vyučování přírodovědě a vlastivědě podněcuje aktivitu všech žáků. Průběžně a v souvislosti s různými vyučovacími předměty vedeme žáky k tomu, aby výsledky svých pozorování, zjištění a objevování zaznamenávali různými způsoby, to je výtvarně i písemně. 
	Obsahem vzdělávací oblasti jsou tématické okruhy:
-místo, kde žijeme
-lidé kolem nás
-lidé a čas
-rozmanitost neživé a živé přírody, ochrana přírody
-člověk a jeho zdraví

Organizace výuky: 
Vyučuje se v čtvrtém a pátém ročníku. Ve čtvrtém ročníku vlastivěda dvě hodiny týdne, přírodověda jednu hodinu týdně. V pátém ročníku oba předměty po dvou hodinách týdně. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.

Průřezová témata:
Jsou realizována v těchto tématických okruzích:
A/ osobnostní a sociální výchova (sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetence, kreativita, mezilidské vztahy, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika)

B/ multikulturní výchova (kulturní diference, multikultura, etnický původ, princip sociálního smíru a solidarity)

C/ výchova demokratického občana (formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování, občan, občanská společnost a stát)

D/ výchova k myšlení v evropských souvislostech (jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět)

E/ mediální výchova ( interpretace mediálního sdělení a reality)

F/ environmentální výchova(ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí)

Klíčové kompetence: 
V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí:

A/ kompetence k učení

B/ kompetence k řešení problémů

C/ kompetence komunikativní

D/ kompetence sociální a personální

E/  kompetence občanské


5.2.4.1                    Přírodověda

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:

Přírodověda 4. ročník 
V učivu přírodovědy žáci formou vlastních zkušeností a zážitků, her, tvořivých činností a soutěží  shrnují poznatky z přírodovědného učiva prvouky a získávají nové vědomosti, které jim umožní aktivně poznávat přírodu, člověka a jím vytvořený svět i prostředí, ve kterém pracují a žijí.
        Společným poznáváním a pozorováním přírody umožní žákům vytvářet dostatek příležitostí k tomu, aby získali základní vědomosti o rozmanitosti života rostlin, živočichů a neživé přírodě. Osvojování učiva je založeno především na pozorování a  srovnávání. V didaktické práci učitele budou převažovat aktivizující metody a formy – hry, praktická cvičení v přírodě, řešení problémů, besedy, exkurze, práce s různými informačními materiály( jako odborné knihy, encyklopedie)

Přírodověda 5.ročník

Učivo je rozděleno do dvou hlavních částí
	Jsme součástí přírody

Člověk

Každá část je rozdělena do několika větších kapitol dávajících možnost často pracovat ve skupinách. Prací ve skupinách vytváříme žákům prostor pro komunikaci a kooperaci mezi sebou a učíme je respektovat pravidla spolupráce.Osvojování učiva je založeno převážně na pozorování, srovnávání a dalších aktivních činnostech.Uplatňují se též ekologické hry i vlastní zkušenosti žáků (např. z domova, poslechem rozhlasu ,televize,z internetu, tisku, počítačové hry s danou tematikou).Součástí výuky přírodovědy a její doplnění jsou vycházky, exkurze, projekty a besedy. Při práci s encyklopedií, mapou, učebnicí dáváme každému žákovi možnost zažít úspěch, nebát se chyb a pracovat s nimi. 
	V přírodovědném učivu žáky učíme pozorovat věci a děje z blízkého i vzdálenějšího okolí, jejich vzájemné vztahy a souvislosti, klademe důraz na spojení učiva s reálným životem a praktickou zkušeností všech dostupných možností .


Přírodověda 4. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobe-ní organismů prostředí
Umí vysvětlit a zná 
- životní podmínky živých organizmů,
-potravní vazby rostlin a živočichů
-charakterizuje přírodní společenstva:
lidských obydlí,
lesa,
polí
Rozmanitost přírody
rovnováha   v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi organizmy, základní společenstva

PT : F
(základní podmínky života, lidské aktivity a problémy, životního
prostředí, vztah člověka k prostředí)

Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

-zná rostliny kulturní a plané, jednoleté dvouleté a vytrvalé

-pojmenovává běžně se vyskytující hospodářské rostliny, živočichy, plevele

-pozná   rostliny a živočichy našich vod

-rozlišuje lesy listnaté, smíšené, jehličnaté,
-pozná živočichy lesů,
-rozlišuje vybrané druhy jedovatých a jedlých hub,lesních plodů 
-posuzuje přípravu rostlin a živočichů na zimu
-charakterizuje život rostlin a živočichů v zimní přírodě
-pozoruje a pomáhá volně žijícím živočichům ,
- charakterizuje život rostlin a živočichů na jaře
-růst rostlin
-rozkvetlé zahrady a louky
-význam částí kvetoucích rostlin
-kvetoucí stromy a keře
-význam částí těl kvetoucích rostlin pro člověka,
-charakterizuje život rostlin a živočichů v létě
-zrání plodů rostlin 
- pozná a pojmenovává domácí zvířata
-uvědomuje si význam přírody pro život člověka  

rostliny, houby, živočichové –
- znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka









ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy
PT  : F
(lidské aktivity a problémy životního prostředí)




Řešení teoretických a praktických úkolů z encyklopedií a  atlasů














vycházky



PT : F
(ekosystémy,
základní podmínky života) 




























PT : F
(vztah člověka k prostředí,
lidské aktivity a problémy životního prostředí)
Objevuje  a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody  princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
rozpozná vybrané nerosty(sůl kamennou, křemen) a horniny (žulu a pískovec)                         

Rozmanitost přírody
nerosty a horniny, půda
-některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání vznik půdy a její význam

Porovnání a zkoumání živé a neživé přírody na základě vlastních zkušeností a zážitků
-využití učiva vlastivědy

Založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní pokus, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

zná jednotky 
-délky
-hmotnosti
-teploty
-času
Rozmanitost přírody
látky a jejich vlastnosti
- porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek




Přírodověda 5. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
 Objevuje a zjišťuje propojenost prvků přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka            
Rozlišuje přírodu živou, neživou, přírodniny, lidské výtvory,základní podmínky života              
poznává části neživé přírody
- nerosty, horniny           
- nerudní suroviny: pískovec, písek, žula, vápenec, mramor          
- rudy : 
magnetit, zlato, stříbro
- energetické suroviny:
uhlí, ropa, zemní plyn, člověk a energie, neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje
- vysvětlí vznik elektrické energie,
zná typy elektráren,el. spotřebiče,
dokáže vysvětlit význam a vznik půdy
význam vodních ploch
Rozmanitost přírody
- látky a jejich vlastnosti -      
třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek          
        
              
- nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam  



-voda a vzduch 
-výskyt, vlastnosti a formy vody,oběh vody v přírodě,vlastnosti, složení,proudění vzduchu, význam pro život              
- Porovnání a zkoumání živé a neživé přírody na základě vlastních zkušeností a zážitků
- Využití učiva vlastivědy       

 PT : F
( základní podmínky života, vztah člověka k prostředí)


Vysvětlí na základě elementárních poznatků o zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
Získá základní vědomosti o Slunci – zdroji tepla a světla,souhvěz-dích, galaxiích, sluneční soustavě, planetách, Zemi, pohybu Země, střídání dne a noci, střídání ročních období, Měsíci

-Vesmír a Země -                       
sluneční soustava, den a noc, roční období
PT : F
(základní podmínky života)

PT : D
(jsme  Evropané)

      
- Práce s globusem      
-Návštěva planetária
 Zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
Rozliší  rozmanitost života na Zemi,
život v různých podnebných pásech
- tropický pás
- subtropický pás       
- mírný pás 
- polární pás
- život v oceánech a mořích
-přizpůsobivost rostlin a živočichů         
Zná společenstva živých organismů na území naší vlasti


- rovnováha v přírodě 
- význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva      
PT : F 
(ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí)



Využití učiva vlastivědy

Porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
Orientuje se v třídění živých organismů                
- houby             
-rostliny            
-živočichové     
-obratlovci        
-bezobratlí

- rostliny, houby, živočichové -   
znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka
PT : F
(ekosystémy)

      
Samostatmé vyhledávání organismů žijících v různých částech světa (atlasy, mapy, literatura)
Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
Orientuje se v pojmech
-lidské výtvory
- zařízení sloužící k příjmu informací
-jednoduché stroje a zařízení
-motory
Posoudí význam ochrany přírody a  vztahu člověka k životnímu prostředí
- Vnímá život a přírodu jako nejvyšší hodnoty, podněcuje k odpovědnosti a ochraně přírody                       


- ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody-          
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy
PT : F
(vztah člověka k prostředí)
 Založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní pokus, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
Prakticky ověřuje vlastnosti hornin a nerostů, vody, půdy, vzduchu

- nerosty a horniny, půda
- význam, vlastnosti, složení půdy
- voda, vzduch            
- význam, vlastností, složení vzduchu       











 Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
Určí společné znaky s ostatními živočichy
Charakterizuje jednotlivé orgánové soustavy :
- pohybová soustava
- dýchací soustava
- oběhová soustava
- trávicí soustava
- vylučovací soustava
- kožní soustava
- smyslová soustava
- nervová soustava
Člověk a jeho zdraví
- lidské tělo - životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce 
PT : A
(sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena      
       

 Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
Objasní a vysvětlí
- rozmnožovací soustava
- období vývoje člověka
- novorozenec
- dětství a dospívání
- puberta
- dospělost
- stáří

- lidské tělo
- pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince
PT  :  A
(poznávání lidí, mezilidské vztahy)
 Účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
Zná
- stavbu lidského těla
- znaky života člověka
- tělní soustavy

- péče o zdraví, zdravá výživa - denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana 
PT : A
(sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena)
PT : D
(jsme Evropané)
 Uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události
Rozpoznává možná nebezpečí ohrožující lidské zdraví
-přivolání pomoci v situacích ohrožení osobního bezpečí
-linky důvěry
-dětská krizová centra
-odpovědné chování v silničním provozu


osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v médi-ích, služby odborné pomoci
- situace hromadného ohrožení 
PT : A
(řešení a problémů a rozhodování, mezilidské vztahy, komunikace)

PT : B
(kulturní diference)


 Předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
Zná:
- základní principy ochrany lidského zdraví
Uvědomuje si škodlivé účinky návyko-vých látek
Orientuje se v seznamu důležitých adres a telefonických služeb odborné pomoci

- návykové látky a zdraví - odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače
PT : A 
(mezilidské vztahy, sebepoznání, sebepojetí)

 Uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
Preferuje pozitivní životní cíle propagující zdravý způsob života

péče o zdraví, zdravá výživa
- osobní, intimní a duševní hygiena - stres a jeho rizika; reklamní vlivy
PT : A
(seberegulace a sebeogranizace)
PT : B
(kulturní diference)
PT : C
(občan, občanská společnost)
 Ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
Zná:
-důležitá telefonní čísla, umí přivolat lékařskou pomoc a zajistit první pomoc 



                                                      
 Uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku
Objasní:
- rozmnožovací soustava
- změny v pubertě
- období dospělosti
- pohlavní pud
- mezilidské vztahy
-komunikace v rodině
-modelové situace zaměřené na osvojování respektu, úcty a vzájemné pomoci

- partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy - rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty přenosu)
PT : A
(mezilidské vztahy)

PT : C
(občan, občanská společnost a stát)


PT : D
(Evropa a svět nás zajímá)



5.2.4.2	Vlastivěda

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
Vlastivěda 4. ročník
Učivo vlastivědy ve 4. ročníku  má činnostní charakter. Žáci pracují s učebním textem  obsahujícím rejstřík, který slouží k vyhledávání informací i k zdokonalení schopnosti orientovat se v abecedním pořádku slov.
Žáci získávají základní geografické informace, seznamují se s nejdůležitějšími pojmy, v praxi aplikují učivo o mapách. Zeměpisné učivo o České republice je předkládáno tak, aby si vytvořili představu celku o naší vlasti.
Dějepisné učivo je členěno do 9 základních úseků. Veškeré probírané události předkládáme žákům  zpracované v časovém sledu na časových osách. Žáci se učí vypracovávat zadané úkoly názorně  s využitím časové osy. Historické učivo koresponduje s texty určenými pro doplňkové čtení. Obsahem učiva jsou hlavní a nejdůležitější události nejstarších českých dějin dovedené po nástup Habsburků na český trůn (konec středověku, začátek novověku). 
Žáci prakticky aplikují témata z okruhu Lidé kolem nás. Jsou schopni řešit problémové úlohy týkající se této oblasti.

Vlastivěda 5. ročník
Zeměpisné  učivo je rozděleno do dvou hlavních částí:Česká republika a 
Evropa. Žáci získávají znalosti a dovednosti týkající se kraje, v němž žijí. S dalšími kraji a tématem Evropa se seznamují informativně. Učební texty předkládají množství námětů pro skupinovou práci. Jsou to především úkoly činnostního charakteru. Žáci čerpají poznatky v mapách, encyklopediích , na internetu.
	Historické učivo tématicky navazuje na 4. ročník, počínaje bitvou na Bílé hoře až po současnost. 
Tématický okruh Lidé kolem nás prohlubuje a rozšiřuje učivo 4. ročníku, výrazně využívá průřezových témat


Vlastivěda 4.ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu.
Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě.
Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí.
Rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam.
Orientuje se v těchto pojmech, je schopen pohovořit o tématech:
-Naše vlast –
 Česká republika
-Kraje a krajská města
-Mapy a plány
-orientace v krajině
-Povrch České republiky
-Vodstvo České republiky
-počasí a podnebí
-Půda a zemědělství
-Nerostné bohatství
-Průmysl
-Chraňme přírodu
-Cestujeme po naší vlasti
-V našem kraji
-Česká republika,  demokratický stát

Místo, kde žijeme
Okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany.

Naše vlast - domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly.

Mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, grafika, vysvětlivky.
PT:C
(formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování)

Beseda s politikem

Volba třídní samosprávy

Využití počítačové učebny


Vlastivědné vycházky
Vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě).
Rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky.
Orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích.
Prakticky si ověřuje a je schopen řešit: 
- způsoby komunikace
- reakce na náročné životní situace
-konflikt
Rozlišuje, rozumí a dokáže pohovořit o tématech:
-Druhy náboženství
-Politika
-Vlastnické vztahy
-Sociální pomoc
-Záchranná sociální síť
-Osobnost jedince
-Mravní chování a morálka
-Typy státních zřízení
-Druhy vlastnictví
-Hodnota peněz
Lidé kolem nás
Soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný „evropský dům“.

Chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy demokracie.

Vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné; peníze.


PT:A (sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace,
psychohygiena,
poznávání lidí,
mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetence,
hodnoty, postoje, praktická etika)

Sociálně skupinové hry a techniky

Návštěva sociálního ústavu

PT:B 
(kulturní diference)

Navázání písemného kontaktu s kulturně odlišným etnikem, propojenost s cizím jazykem
Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy.
Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek.
Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.
Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů.
Začleňuje témata do souvislostí, je schopen pohovořit o jednotlivých historických obdobích:
-České země v pravěku
-Příchod Slovanů
-Samův kmenový svaz
-Naše nejstarší minulost v pověstech
-Velkomor. říše
-Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat
-Život za vlády prvních Přemyslovců
-Vznik Českého království, vláda přemyslovských králů
-Český stát za vlády Lucemburků
-Život ve středověku
-Husitské války
-České země po husitských válkách
-První Habsburkové na českém trůně
Lidé a čas
Současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny.

Regionální památky - péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost.

Báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj.
Součinnost s jazykovou výchovou (čítanka)

PT:D
(jsme Evropané)

Návstěva archívu,knihov-ny, galerie

Vlastivěda 5. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Vyhledá typické regio-nální zvlášt-nosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického.
Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích.

Orientuje se v pojmech, je schopen popsat  rozlišnosti jednotlivých zeměpisných celků:
 -Česká republika obecně
-Král.hradecký kraj
-Česká republika,  demokratický stát
-Poloha ČR
-Vznik ČR
-Obyvatelstvo ČR
-Praha – hlavní město ČR
-Historie Prahy
-Česká republika, součást společenstva hospodářsky vyspělých států
Evropská unie
-Evropa,  sjednocující světadíl
-Sousední státy České republiky
-Slovenská republika, hospodářské, kulturní a přátelské vztahy
-Polská republika,  náš největší soused
-Spolková republika –Německo,  evropská velmoc
Rakouská republika , náš jižní soused
-Evropa, jeden ze světadílů
-Povrch Evropy
-Vodstvo Evropy
-Podnebí Evropy
-Rostliny a živočichové v Evropě
-Hospodářství
-Obyvatelstvo
Místo, kde žijeme
Regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod.

Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU, cestování.
PT:D
(Evropa a svět nás zajímá,
objevujeme Evropu a svět)

Multimediální
programy

Práce s internetem

PT:B 
(multikultura)

Beseda s cizincem žijícím v ČR

Exkurze do Prahy
Rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy.
Poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města).
Vnímá, rozlišuje a umí vysvětlit pojmy:
-Svobody a práva
-Šikana a další sociálně patologické jevy
-Psychické a fyzické týrání
-Trestné činy
-Terorismus
-Rasismus
-Humanismus
-Charita
-Globalismus
-Ekologie
-Reklama
-Závislosti
Lidé kolem nás
Právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání, právní ochrana občanů a majetku, soukromého vlastnictví, duševních hodnot.

Kultura - podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura.

Základní globální problémy - významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí.
PT:B
(etnický původ,
princip sociálního smíru a solidarity)

Projekt:
Příciny a důsledky válečných konfliktů

PT:E (interpretace mediálního sdělení a reality)

Analýza reklam

PT:A (komunikace,
kreativita,
mezilidské vztahy, řešení problémů a rozhodovací dovednosti,
hodnoty, postoje, praktická etika)

Speciální techniky práce se skupinou

Projektové řešení konkrétního problému regionu
Beseda na téma závislosti
Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy.
Využívá archivů, kniho-ven, sbírek muzeí a galerií jako informač-ních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní výz-nam chráně-ných částí pří-rody, nemovi-tých i movitých kulturních památek.
Rozeznává sou-časné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minu-losti a součas-nosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.
Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.
Začleňuje témata do  souvislostí, je schopen pohovořit o jednotlivých historických obdobích:
-České země, součást Rakouska
-Rakousko – Uhersko (dualismus)
-První světová válka
-Samostatné Československo
-Druhá světová válka
-Obnovená Československá republika
-Návrat k demokracii
-Česká republika
Lidé a čas
Současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny.

Regionální památky - péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost.
Báje, mýty, pověsti
 - minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj.
PT:C
(občan, občanská společnost a stát)

Exkurze do historického muzea

PT:E
(kritické čtení a vnímání mediálních sdělení)
5.2.5	Umění a kultura
Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují ve 4. a 5. r. ve dvou samostatných vyučovacích předmětech: hudební výchova a výtvarná výchova.


5.2.5.1                 Hudební výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu :
Hlavními složkami hudební výchovy jsou zpěv a poslech hudby. Těžištěm hudebně-výchovné práce je zpěv. Láska k hudbě se nejsnáze probouzí zpěvem, neboť při něm je žák aktivní a tvořivý. Zpívaná píseň nejlépe rozvíjí pěvecké i hudební dovednosti a návyky žáků.Učitel dbá individuálních zvláštností dětského hlasu, vede žáky k tomu, aby zpívali čistě, lehce a bez křiku. Dále je třeba pamatovat na to, aby rozsah a poloha písní odpovídaly rozsahu a poloze dětského hlasu. V hudební výchově je třeba střídat činnosti tak, aby děti nezpívaly po celou vyučovací hodinu. 
Ve zpěvu i poslechu je nezbytné se vracet k probraným písním a skladbám. Jen tak žák může dobře zvládnout melodii a slova písně, zapamatovat si hudební skladbu. Stále zdokonalovanou reprodukcí písní a opakovaným poslechem se prohlubuje vztah žáků k hudebním dílům i intenzita jejich estetického prožitku.  Při výuce hudební výchovy je třeba věnovat pozornost hudebně nadaným žákům, dbát o jejich další rozvoj, doporučovat zájmovou činnost. Zpěvem, poslechem, jednoduchým doprovodem písní na dětské hudební nástroje a pohybovým projevem se stávají děti aktivními provozovateli hudby.

Organizace výuky: 
Vyučuje se ve čtvrtém a pátém ročníku jedna hodina týdně. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.

Průřezová témata:
 	Jsou realizována v těchto tématických okruzích:
A/ 	osobnostní a sociální výchova (osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti, společné zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična, dramatická výchova, komunikace,poznávání lidí, mezilidské vztahy)
 B/	výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vztah k evropské a světové kultuře)
C/	multikulturní výchova (rozmanitosti různých kultur, vztah učitel-žák, žák-žák)
D/	mediální výchova ( schopnost vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit)

Klíčové kompetence:  
V tomto vyučovacím  předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí:

A/	kompetence k učení
B/	kompetence k řešení problémů
C/	kompetence komunikativní
D/	kompetence sociální a personální
E/	kompetence občanské
F/	kompetence pracovní

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
     Ve druhém období se žák prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností učí porozumět hudebnímu umění, aktivně vnímat hudbu a zpěv a tyto činnosti využívat jako svébytný prostředek komunikace.
     Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující,ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka,především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti –jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi – sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými.
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.
Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci.
Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest.
Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.


Hudební výchova - 2. období
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
zpívá na zá-kladě svých dispozic into-načně čistě a rytmicky přesně v jed-nohlase či dvojhlase v durových i mollových tó-ninách a při zpěvu využí-vá získané pěvecké do-vednosti

žák
- umí čistě a výrazně zpívat lidové i umělé dětské písně v hlasovém rozsahu při-měřeném jeho věku

- užívá osvo-jených  pěvec-kých návyků

- dovede vy-užít získaných pěveckých do-vedností při zpěvu

- umí tvořit a opakovat tóny

- rozliší a udr-ží rytmus

- zvládá into-naci melodie vzestupné a sestupné v kombinaci s opakováním tónů a diato-nickým postu-pem

- hbitěji si za-pamatuje me-lodii i slova

- vštěpuje si dvojhlas a ví-cehlas

- má zájem o vlastní pěvec-ké aktivity
vokální činnosti
dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, li-dový dvoj-hlas apod.

intonace, vokální im-provizace - diatonické postupy v durových a mollových tóninách (5., 3. a 1. stupeň, vol-né nástupy 8. a spodní-ho 5. stupně apod.), hu-dební hry (ozvěna, 
otázka – od-pověď apod.)

PT:A
(osobnost žáka, jeho indiviuální potřeby i zvlášnosti, společné zaměření na rozvoj smyslového vnímání)

PT:D
(schopnost vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit)

- rytmická, in-tonační a de-chová cvičení
- klíčové kompetence A/, B/, C/, D/, E/, F/
realizuje podle svých individuál-ních schopností a dovedností
(zpěvem,
hrou,tancem,
doprovodnou
hrou)
jednoduchou melodii či
píseň zapsanou po-mocí not
žák
- dovede se orientovat v zápisu jed-noduché písně a na jeho zá-kladě ho re-produkovat podle indivi-duálních schopností

- zvládá zazna-menat melodii, vytvořit ryt-mické schéma písně a vyu-žívat notační programy
instrumentální činnosti








vokální činnosti






 záznam 
instrumen-tální me-lodie – čtení a zápis rytmického schématu jednoduché-ho motivku či tématu instrumen-tální skladby,vy-užití no-tačních programů

 záznam vokální hudby –zachycení melodie písně pomocí jednoduché-ho grafického vyjádření
(např.linky),nota jako grafický znak 
pro tón,zápis rytmu jednoduché písně,notový zápis jako opora 
při realizaci písně
PT:A
(osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvlášnosti, dramatická výchova)

PT:D
(schopnost vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit)

- klíčové kompetence A/, B/, F/

využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hu-dební nástroje k doprovodné hře i k repro-dukci jedno-duchých mo-tivů skladeb a písní

žák 
- na základě individuálních hudebních schopností umí použít jednoduché popřípadě slo-žitější dětské rytmické ná-stroje  při do-provodné hře      

- dovede     re-produkci jed-noduchých motivů  skla-deb, písní, pře-deher, meziher a doher (vzhle-dem k indivi-duálním dis-pozicím)       
instrumentální činnosti
rytmizace, melodizace a stylizace, hudební im-provizace - tvorba pře-deher, mezi-her a doher s využitím tó-nového ma-teriálu písně, hudební do-provod (ak-centace těž-ké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, o-tázka – od-pověď), jednodílná písňová for-ma (a - b)

PT:A
(individuální potřeby a zvlášnosti žáka, společné zaměření na rozvoj smyslového vnímání)

PT:D
(schopnost vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit)

- klíčové kompetence  A/, B/, C/, F

rozpozná hu-dební formu jednoduché písně či skladby

žák 
- rozliší hu-dební formy (malá písňová forma, velká písňová forma, rondo, variace)
poslechové činnosti
hudební for-my - malá písňová for-ma, velká písňová for-ma, rondo, variace 

- poslech
- klíčové kompetence A/, B/, C/, F/
vytváří v rámci svých individuál-ních dispozic jednoduché předehry, me-zihry a dohry a provádí ele-mentární hu-dební impro-vizace

žák
- zvládá zryt-mizovat, zme-lodizovat text

- zvládá tvořit předehry, me-zihry a dohry

- vštěpuje si elementární hudební infor-mace

Předcházející body jsou vzhledem k individuál-ním schop-nostem a do-vednostem jednotlivých žáků.
instrumentální činnosti
rytmizace, melodizace a stylizace, hudební im-provizace - tvorba pře-deher, mezi-her a doher s využitím tó-nového ma-teriálu písně, hudební do-provod (ak-centace těž-ké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, o-tázka – od-pověď), jed-nodílná pís-ňová forma (a - b)
PT:A
(individuální potřeby i zvlášnosti žáka žáka, společné zaměření na rozvoj smyslového vnímání, vnímání a utváření mimouměleckého estetična, dramatická výchova)

- klíčové kompetence  A/, B/, C/, F/

rozpozná v proudu znějící hudby některé z uži-tých hudeb-ních výrazo-vých pro-středků, upo-zorní na  me-trorytmické, tempové, dy-namické i zřetelné har-monické změny

žák
- dovede roz-poznat některé hudební výra-zové prostřed-ky (rytmus, melodie, ....) vzhledem k je-ho individuál-ním schopnos-tem 

- slyší metro-rytmické, tem-pové, dyna-mické i zře-telné harmo-nické změny

poslechové činnosti
vztahy mezi tóny – souzvuk, a-kord
hudební vý-razové pro-středky a hudební prv-ky s výraz-ným séman-tickým nábojem – rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, po-hyb melodie (melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v hu-debním proudu

PT:A
(společné zaměření na rozvoj smyslového vnímání)

PT:B
(vztah k evropské a světové kultuře)

PT:C
(rozmanitost různých kultur)

PT:D
(schopnost vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit)

- poslech
- klíčové kompetence A/, B/, F

ztvárňuje hud-bu pohybem s využitím ta-nečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohy-bové impro-vizace
žák
- zvládá si za-pamatovat a ztvárnit po-hybový dopro-vod

- využívá osvojených tanečních kro-ků

- vytváří si vlastní pohy-bové dopro-vody

- změnu v hudbě dove-de tanečně ztvárnit (rea-guje na změny v proudu zně-jící hudby)
hudebně pohy-bové činnosti
orientace v prostoru - pamětné u-chování a reprodukce pohybů pro-váděných při tanci či po-hybových hrách

pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hud-by – panto-mima a po-hybová im-provizace s využitím tanečních kroků

PT:A
(osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvlášnosti, společné zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, dramatická výchova)

PT:B
(vztah k evropské a světové kultuře)

PT:C
(rozmanitost různých kultur)

PT:D
(schopnost vnímat, interpretovat i kriticky hodnotit)

- klíčové kompetence A/, B/, C/, D/, E/, F/





5.2.5.2                    Výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura, společně se vzdělávacím oborem Hudební výchova. Je součástí procesu rozvoje estetických vztahů žáků ke skutečnosti i k umění. Výuka výtvarné výchovy vychází především z citového vztahu žáků k zobrazované skutečnosti. Výtvarné činnosti rozvíjejí tvořivost, fantazii, estetické cítění, podněcují a uspokojují potřeby žáků vyjadřovat se k různým tématům, situacím, prožitkům. Pro výtvarnou činnost v tomto období je nepostradatelné příznivé a klidné prostředí zbavené strachu ze známky nebo výsměchu druhých.

Děti se snaží výtvarně vyjadřovat své představy výtvarnými prostředky již od útlého věku. Výtvarný projev předškolního věku je především rázu schematického. Děti svým kresbám rozumí, dospělí většinou nedovedou do jejich světa vstupovat. Není však vhodné myšlenkový svět dětí narušovat předkreslováním a vedením k napodobování. Je naopak potřebné dát dítěti svobodu a do jeho kreseb nezasahovat.
Úlohou učitele je posilovat sebevědomí žáků, využívat jejich fantazii, rozvíjet ji, podporovat jejich vlastní výtvarné vyjadřování, podněcovat zájem o výtvarnou práci vhodnou motivací. V tomto období je vhodné, když mezi metody a formy práce zařazuje učitel co nejvíce různé hravé činnosti a experimentování. Výtvarná výchova dává žákům možnost se individuálně svou výtvarnou činností projevit, sami mohou různými výtvarnými prostředky ztvárnit své vidění světa. Je dobře, když svůj výtvarný projev mají žáci možnost obhájit, vysvětlit spolužákům a vyslechnout jejich názory. Často právě vzájemné hovory žáků o svých výtvorech mohou měnit jejich pohled na svět nebo určitou věc. Zde má učitel příležitost jemně usměrňovat a postupně působit na utváření osobitého vztahu žáka k výtvarnému umění i kulturním a uměleckým hodnotám. 
Tato výchova prolíná celým obdobím. Jeví se jako vedení žáka: 
–	k svobodnému výtvarnému vyjádření
–	k uvědomování si krásy tvarů, barev a barevných kombinací, struktur
–	k postupné schopnosti samostatné volby výtvarné techniky (technologie), ke správnému zacházení s výtvarnými nástroji, barvami apod.
–	k účasti na utváření prostředí, ve kterém žijeme, učíme se
Ve všech formách výtvarného projevu (v kresbě, malbě, grafice, modelování, prostorovém vytváření, v kombinovaných technikách …) se projevuje dětská osobnost dítěte, jeho cítění a chápání světa kolem sebe. Téměř všechny námětové okruhy výtvarné výchovy obsahují základní vztahy k životu, prostředí a lidem, a proto souvisí blízce s výukou prvouky a vztahem žáků k životnímu prostředí. Učitelům se přímo nabízí možnost k mezipředmětovým vztahům a využití výtvarných činností žáků v různých malých projektech. Velmi vhodné je uplatňovat ve výuce náměty z žákova okolí, z dětského života z prostředí obce i školy.

Organizace výuky:
 	Předmět Výtvarná výchova se vyučuje ve 2. období (4.-5.ročník) 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenové učebně. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.

Průřezová témata - jsou realizována v těchto tematických okruzích:
A/      Osobnostní a sociální výchova (sociální rozvoj, sociální rozvoj, morální rozvoj)
B/      Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá)
C/    Multikulturní výchova (kulturní diference, lidské vztahy, multikulturalita)
D/    Environmentální výchova (ekosystémy)
E/    Mediální výchova (kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu)

Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí:

Klíčové kompetence :
V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí.
A/	Kompetence k učení
B/	Kompetence k řešení problémů 
C/	Kompetence komunikativní
D/      Kompetence sociální a personální
E/       Kompetence občanské
F/       Kompetence pracovní.

Vzdělávací obsah  vyučovacího předmětu ve druhém období:
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.
Výtvarná výchova jako předmět je součást procesu rozvoje estetických vztahů žáků ke skutečnosti i k umění. Výuka výtvarné výchovy vychází především z citového vztahu žáků k zobrazované skutečnosti. Výtvarné činnosti rozvíjejí tvořivost, fantazii, estetické cítění, podněcují a uspokojují potřeby žáků vyjadřovat se k různým tématům, situacím, prožitkům. Pro výtvarnou činnost v tomto období je nepostradatelné příznivé a klidné prostředí zbavené strachu ze známky nebo výsměchu druhých.
Při výtvarné tvorbě plné her, fantazie, spontánnosti, experimentů s technikami i materiály by nemělo v tomto období chybět ani výtvarné zpracování k určitému konkrétnímu tématu (kresbou, malbou), které v některých pojetích pohledu na výtvarnou výchovu v tomto školním věku bývá poněkud zatlačováno do pozadí pro svou údajnou nevhodnost, obtížnost či přílišnou konkrétnost. Ale i tato oblast má v tomto období své místo a opodstatnění. 
Výtvarné práce mohou být dvojího druhu:
–	kresba na základě vlastní představy dítěte
–	kresba skutečnosti na základě vlastního pozorování.
Kresba z představy má zpočátku ilustrativní charakter, vypráví o bezprostředních zážitcích a zkušenostech žáků a o jeho citovém životě. Motivací k těmto kresbám může být prožitek z her, ze čteného textu, z osobního prožitku, z vycházky apod. 
Kresba skutečnosti na základě vlastního pozorování vyjadřuje obvykle první dojem žáka. Každý sleduje zpočátku něco jiného, někoho zaujme barva, jiného zaujmou detaily, někdo dovede zachytit linie pozorovaných věcí, někdo zase zachytí jejich funkci. Žák se postupně učí výtvarně uvažovat, pozorně vnímat skutečnost a výtvarně vystihnout její podobu.
K vytváření hlubšího vztahu k výtvarnému umění využíváme návštěvy výstav obrazů, loutek a maňásků, hraček, pohlednic aj., besedujeme nad knihami a jejich ilustrátory.
K vycházkám v průběhu roku je vhodné přidávat prvky výtvarné výchovy, neboť při nich s žáky můžeme pozorovat např. výstavbu obce, významné stavby obce, stavební sloh, ve kterém jsou domy postaveny, úpravu domů a jejich okolí, získáváme spoustu námětů, zajímavostí, postřehů, nasbíráme materiály pro další práci.
Na vytváření žákovského výtvarného vkusu a jeho vztahu k výtvarnému umění a výtvarným hodnotám má také vliv prostředí (rodina, škola, obec, její okolí), kde děti žijí. Nemalý vliv má i rozvoj techniky – fotografie, televize, video, počítače, které zprostředkovávají dětem spoustu podnětů, zážitků (pozitivních, ale v mnoha případech i negativních). Pak je třeba také takováto témata do hodin výtvarné výchovy zařazovat a pomoci tak dětem přemíru podnětů zpracovávat, uvědomovat si jejich hodnotu, zaujímat k nim nějaké postoje, vnímat pozitivní i negativní.

Náměty pro práci ve 4. ročníku
-tematická práce
		-barva – námět krajiny, přírodní tématika – zapouštění barev
		-míchání barev – tempera jako krycí barva
		-beseda – výtvarné umění
		-výtvarné osvojování přírody
-kreslení podle předlohy 	
-výrazové vlastnosti barev
		-výtvarné osvojování předmětů  
		-dekorativní práce
-linie
-beseda – výtvarná úprava knihy
		-barevný kontrast
		-modelování – reliéf (modelovací hmota, kašírovaní)
		-barva a výtvarné materiály 
		-beseda – ilustrátoři
		-papírová (textilní) koláž
		-barva – hustá, řídká
		-hra s linií (jednoduché grafické techniky)
		-smysl pro rytmus – řazení tvarů
		-výtvarné vyjádření přírody - jaro
		-odlitky předmětů (sádra)
		-dekorativní práce – velikonoce
		-beseda – sochařství (návštěva Orlické galerie RK)
		-prostorová plastika z dostupného materiálu
		-barva – rozfoukávání
		-beseda – kresba a grafika
		-batikování (tričko)
		-péče o pomůcky na výtvarnou výchovu (druhy barev)

Náměty pro práci v 5. ročníku
-tematická práce: Zážitek z prázdnin (tempera, formát A4)
		-zobrazení přírodnin (kukuřice, makovice…), tuž
		-řízené pozorování krajiny (kresba v terénu), uhel
		-podzim na poli (lineární kresba)
-architektura a užité umění (nádoby), suchý pastel
-kultura bydlení, Museum krajky-Vamberk	
-dekor na textil, (technika SAVOVÁNÍ)
-práce s přírodninami, (malba na kámen)
-ilustrace dětské knihy, známí ilustrátoři, ilustrace k literárnímu příběhu
		-práce s textilem, (výroba maňáska)
-malba, (fantazijní představa, vyjádření nálady barvou a linií), tempera
		-vánoční dekorace- keramická dílna
		-tematická práce: Vánoce
-prostorová tvorba (modelování domu), papír, karton, textil…
		-písmo, druhy a typy písma
		-animace vymyšlené postavičky
		-papírová (textilní) koláž
-kresba postavy v klidu, pastel, uhel
		-malba postavy v klidu, (reprodukce obrazu)
		-výroba ručního papíru
		-volná tvorba, aktivizace fantazie, využití různých materiálů
-smysl pro rytmus, řazení tvarů (knižní obal)
		-práce s linií (struktura tkaniny)
		-ubrousková technika
-odlitky předmětů (sádra)
		-dekorativní práce – velikonoce
		-beseda – sochařství (návštěva Orlické galerie RK)
		-prostorová plastika z dostupného materiálu
-beseda – kresba a grafika (jednoduchá grafická technika)
		-tematická práce: Rychnovské náměstí, kresba podle skutečnosti
		-reliéf, zvířecí motiv (kašírování)
-vyjádření děje (comics)
		-plakát s využitím písma
		-dětské leporelo
Některé činnosti mohou dětem ukázat, jak lze tuto moderní techniku vhodně využít (počítačová grafika, internet, televizní motivační či vzdělávací pořady, reklama, plakáty, kreslená animace, loutky …).
Učitel, který dovede dětskou duši naladit k výtvarnému projevu, bývá často odměněn bohatstvím dětských nápadů.
Pro výuku výtvarné výchovy je třeba mít dostatečné množství pomůcek a poučit žáky, jak se s nimi zachází. Kromě základních pomůcek pro výtvarné činnosti, které má každý žák svoje vlastní, je třeba mít soubor pomůcek ve třídě pro specifické a složitější výtvarné techniky. Výtvarná výchova nevede samoúčelně jen k osvojování výtvarných technik. Prostřednictvím výtvarných činností pomáhá k výchově citlivého člověka, který si všímá okolního světa a jeho projevů.

2.období  4. – 5. ročník
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Temati-cký okruh
Učivo
Poznámky
Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává  prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů 
(světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné).
Rozlišuje prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, barvy a objekty.
Rozvíje-ní smyslo-vé citlivosti
Prvky vizuálně obrazného vyjádření -
barva, linie, tvary, světlostní a barevné kvality.
PT: A
(osobnostní rozvoj)
PT: E
(ekosystémy)


Barva – námět krajiny, 
přírodní tématika.
Hra s linií.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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.

Užívá prvky vizuálně obrazného vyjádření a jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast,
rytmus).
Rozvíje-ní smyslo-vé citlivosti

Prvky vizuálně obrazného vyjádření – 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.

PT: A
(osobnostní rozvoj)


Dekorativní práce.
Kresba (malba) postavy.
Prostorová plastika z dostup. materiálu (papírmašé).
Modelování (ker. hlína).
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.
Užívá prostředky pro vyjádření fantazie, představ a osobních zkušeností.
Uplatňování subjektivity

Ověřování komunikačních účinků
Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo školu); vysvětlování výsledků tvorby podle vlastních schopností a zaměření.

PT: A
(osobnostní rozvoj, sociální rozvoj)

Tematické práce,
plakát s využitím písma, ilustrace textu, atd.
Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě.
Užívá prostředky pro vyjádření emocí, pocitů a nálad.
Rozvíjení smyslové subjektivity

Uplatňování subjektivity
Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
- výtvarné vyjádření zážitků, emocí, smyslových vjemů, myšlenek, událostí, pohybu (malba, kresba, linie, tvar, …).

 Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém vnímání).
PT: A
(osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, morální rozvoj)
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).
Poznává, využívá a kombinuje nové prostředky výtvarného vyjádření.
Uplatňování subjektivity
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.

Typy vizuálně obrazných vyjádření- jejich rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, 
animovaný film, 
elektronický obraz, reklama.

PT: A
(osobnostní rozvoj, sociální rozvoj)

PT: E
(ekosystémy)

Výtvarné techniky.

Využívání různých materiálů k výtvarnému prostorovému zpracování (modelína, modurit, sádra, papír, přírodniny, plasty, textil, kůže – mísení, hnětení, lití, lepení, stříhání navlékání).

Experimentování s běžnými i netradičními nástroji a materiály (štětec, dřívko, rudka, uhel, tužka, fixa, ruka, prsty, provázek, papír, kůra, textilie, kůže, kovy, plasty, …).
Porovnává různé  interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace.
Uvědomuje si různorodosti interpretací vizuálně obrazného vyjádření a možnosti zdrojů inspirace.
Ověřování komunikačních účinků
Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v  rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo školu); vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření.

Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění.
PT: A
(osobnostní rozvoj, sociální rozvoj)

PT: C
(Evropa a svět nás zajímá)

PT: D
(kulturní diference, multikulturalita)

PT: F
(kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, vnímání autora mediálních sdělení,fungování a vliv médií ve společnosti).

Umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama.
Poznávají výtvarná vyjádření významných malířů (zejména ilustrátorů dětských knih, regionálních umělců), aj. výtvarných umělců.

Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil.
Zaujímá osobní postoj v komunikaci o obsahu vizuálně obrazných vyjádření.
Ověřování komunikačních účinků
Osobní postoj v komunikaci -
jeho utváření a zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací.
Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření- v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v  rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo školu); vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření.
PT: A
(osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, morální rozvoj)

PT: D
(lidské vztahy, multikulturalita)

PT: F
(interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálního sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu)






5.2.6		ČLOVĚK A ZDRAVÍ
                              
           
Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují ve 4. a 5. ročníku prostřednictvím tělesné výchovy (samostatný předmět), zdraví a výchova ke zdraví (není samostatný předmět).


5.2.6.1		Tělesná výchova                                

Charakteristika vyučovacího předmětu :
	Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je hlavní zdrojem ppoznatků a námětů pro zdravotní , rekreační i sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo školu.
Veškeré tělesné pohybové aktivity vedou k všestrannému rozvoji žáka, rozvíjejí jeho dosavadní nabyté pohybové schopnosti, upevňují jeho charakterové vlastnosti, ke kterým patří především zodpovědnost, odvaha, vytrvalost, spolupráce, schopnost respektovat pokyny, umět se podřídit kolektivu atd.
Tělesná výchova pěstuje u žáků kladný vztah ke sportu a pohybu vůbec. Pohyb by se měl stát přirozenou potřebou s vědomím dlouhodobého ovlivňování správného držení těla a zvyšování tělesné zdatnosti. Osvojováním pohybových návyků, radostným pocitem z pohybu se podílí na zvyšování psychické odolnosti žáků vůči negativním vlivům svého okolí. 
Tělesná výchova umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti. Učí se je respektovat u sebe i jiných. Od spontánního pohybu jsou žáci vedeni k řízení pohybové činnosti s narůstajícím podílem žáka na tomto řízení.
Opakování nabytých dovedností a postupně přiměřené zvyšování nároků na fyzické zatížení žáků vede k jejich zdokonalování pohybu a zvyšování jejich tělesné zdatnosti.
Tělesná výchova je předmět, kde je nutný diferencovaný přístup k žákům podle jejich tělesné zdatnosti. Zde musíme citlivě hodnotit každého žáka, vzhledem k jeho individuálním možnostem a předpokladům pro zvládnutí různých pohybových aktivit.
Při správně řízené výuce učitel dbá rozdílu mezi chlapci a děvčaty, vede žáky k nacvičování a volbě vhodné a správné dopomoci a záchraně při cvičení, účelně zaměstnává co nejvíce žáků vhodnými bezpečnými úkoly ke cvičení ve družstvech, klade na žáky tělovýchovné požadavky, které jsou přiměřené jejich tělesné a pohybové vyspělosti, volí program s ohledem na roční období a materiálně technické vybavení školy.
Pohybové činnosti se propojují s dalšími obor vzdělání jako je hudební výchova, estetika, poznávání a ochrana přírody, dopravní výchova apod.

Organizace výuky : 
Vyučuje se v prvním,druhém a třetím ročníku vždy dvě hodiny týdně. Vyučovací hodiny tělesné výchovy se nespojují do dvouhodin,rovnoměrně se rozkládají do týdenního rozvrhu.Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.Výuka se realizuje v tělocvičně, na hřišti nebo v terénu. Do výuky se zařazuje plavecký výcvik.

Průřezová témata:
  	Jsou realizovaná v těchto tématických okruzích:
 
A/ Osobnostní a sociální výchova 
C/ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
D/ Multikulturní výchova
E/ Environmentální výchova 
F/ Mediální výchova

Klíčové kompetence: 
V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí:
A/      Kompetence k učení
B/       Kompetence k řešení problémů
C/       Kompetence komunikativní
D/       Kompetence sociální a personální
E/       Kompetence občanské

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
Učivo tělesné výchovy ve 4. a 5. ročníku má činnostní charakter. Žáci provádí činnost s náčiním, bez náčiní a na nářadí v prostorách k tomu určených, dle možností v různém prostředí. Posilují návyky správného držení těla, rozvíjejí pohybové dovednosti, schopnosti, obratnost smysl pro účelný a krásný pohyb. Uvědomují si, že cvičení posiluje jejich tělesnou kondici a vede k duševní pohodě. Postupně prohlubují pocit nutnosti pravidelného cvičení jako součást správného životního stylu. Dodržují bezpečnost a hygienu při cvičení. 
Učitel žáky vede k pocitu zodpovědnosti za své chování a bezpečnost, k pocitu sounáležitosti a ohleduplnosti ke svým spolužákům.
Do hodin tělesné výchovy pravidelně zařazujeme:
-vyrovnávací cviky zaměřené na uvolnění a protažení jednotlivých svalových skupin, na koordinaci pohybu a zvětšování pohybového rozsahu kloubů
-kondiční cvičení se zaměřením na rychlost, pohyblivost, obratnost a vytrvalost
-rytmická cvičení a tanec (toto cvičení zařazujeme jako rytmizaci jednoduchých známých pohybů podle hudebního doprovodu, žáci se učí základní taneční kroky se zaměřením na estetický pohybový projev)
Obsah předmětu tělesná výchova je převážně vyučován v tématických blocích - atletika, gymnastika, sportovní a pohybové hry, rytmická gymnastika a tanec, turistika, bruslení  další pohybové činnosti.
Plavecký výcvik zabezpečuje plavecká škola.

Tělesná výchova - 2.období
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Podílí se na realizaci  pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti.
Upevňuje pocit nutnosti pravidelného cvičení. Má radost z pohybu. Využívá příležitosti pro TV a sport ve škole a mimo školu. Uvědomuje si konkrétní účinky jednotlivých druhů cvičení. Zvládá základní techniky kondičně zaměřených cviků.
Dovede s pomocí učitele cviky sestavit do ucelené sestavy, zvyšuje délku, intenzity pohybu. Soustředí se na správné provedení pohybu.

Uvědoměle rozvijí rychlost, vytrvalost, sílu, koordinaci pohybu.
Realizuje cvičení se zaměřením na:
- běh
- skoky
- házení
- šplhání o tyči s přírazem
- překonávání překážek
- úpolové hry
- cvičení s náčiním, na nářadí (míče, plné míče, švihadla, lana, lavičky,  žebřiny, tyče)
Uplatňuje kondičně zaměřené činnosti k zlepšení úrovně svých pohybových činností.

Činnosti ovlivňující zdraví





















Činnosti ovlivňující zdraví
Význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků




















Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
Prolínání do dalších předmětů (rozcvičky pohybové hry, taneční prvky)

PT: A
(Rozvoj schopností poznávání,
seberegulace a sebeorganizace)
Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením.
Zvládá cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti, cvičení kompenzační, cvičení na protažení a uvolnění svalových skupin, cvičení vyrovnávací.
Zná konkrétní účinky jednotlivých druhů cvičení.
Provádí základní způsoby kontroly cvičení (zrcadlo, spolužák).
Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech.
Zařazuje do svého pohybového režimu vyrovnávací cvičení, související s vlastním oslabením. 
Chápe podstatu únavy.

Činnosti ovlivňující zdraví
Zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, průpravná, kompenzační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití
Prolínání do dalších předmětů - rozcvičky

PT: A
(Seberegulace a sebeorganizace,
rozvoj schopností poznávání)
Zvládá v souladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her.
Zvládá průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybu.
Zvládá:
- kotoul vpřed a jeho modifikace
- kotoul letmo
- stoj na rukou s dopomocí
- kotoul vzad
- přeskok 2 – 4 dílů bedny (s odrazem z můstku).
Zvládá:
- na tyči
- šplh s přírazem.
Cvičí:
- se švihadly (švihadlová abeceda)
- s míči a jiným dostupným náčiním (šátek,stuha a pod.).

Zvládá:
- názvy základních lidových a umělých tanců.
Zná:
- názvy základních lidových a umělých tanců
- základní hudebně pohybové vztahy (rytmus, tempo, takt, melodie)
- základní taneční krok 2/4, 3/4
- vyjádření pohybem.
Zvládá:
- základní tance založené na kroku poskočném, přísunném
- základy cvičení s náčiním (šátek míč stuha) s rytmickým doprovodem nebo hudbou.

Zvládá účast v přípravných přetazích, přetlacích, jednoduché úpolové hry.
Chápe význam vhodné aktivní obrany.
Zná základní zásady bezpečnosti.

Zvládá:
- rychlý běh na 60m (dívky na 50m)
- nízký start
- běh – rychlé změny
- polovysoký start
- skok do dálky z rozběhu
- hod míčkem z rozběhu, spojení rozběhu s odhodem
- běh do 15 min.

Zná:
- základní pojmy osvojovaných činností
- základní označení a vybavení hřišť
- základní role ve hře
- pravidla zjednodušených sportovních her (minivybíjená, minipřehazovaná).
Zvládne:
- základní organizaci utkání (zahájení, ukončení, rozhodčí)
Je aktivním účastníkem konkrétních her (pohybové, soutěživé, přetahovací, vybíjená, minihry, fotbal, a pod.)
Zvládá:
- přihrávku jednoruč, obouruč, obouruč trčením, driblink, střelbu na koš jednoruč, obouruč, přihrávky, pohyb s míčem, bez míče, chytání míče jednoruč, obouruč, vedení míče driblinkem, nohou.

Zvládá pohyb v náročnějším terénu, chůzi a běh po vyznačené trase.
Překonává přírodní překážky.
Orientuje se v terénu.
Zná základy ochrany přírody.
Aplikuje znalosti z jiných předmětů (stopy zvěře, druhy rostlin, atd.).
Uplatňuje pravidla slušného chování v dopravních prostředcích.

Osvojuje si základní pravidla vybraných her s různým zaměřením, se zapojením co nejvíce cvičenčů najednou.
Využívá přírodního prostředí.
Manipuluje s netradičním náčiním.
Samostatně vytváří varianty známých her.
Pohybově vyjadřuje předmět, bytost, zvíře, atd.

Ví, že plavání je jedna z nejzdravějších pohybových činností.
Zná, jaké jsou zásady bezpečnosti a hygieny při plavání,
dovede je za pomocí učitele uplatňovat.
Zvládá dobře jeden plavecký styl.
Zná základní zásady první pomoci tonoucímu.

Používá vhodné oblečení.
Zvládá jízdu vpřed, jízdu na jedné brusli, přednožování, zanožování, zatáčení, zastavení.

Zvládá sjezd na saních (bobech) na přiměřeném svahu (sjezd přímý, šikmý).

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností



























Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
























Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností








Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností











Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností






































Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
















Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
















Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
















Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností





Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy gymnastiky:
- průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti
























Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance

















Průpravné
úpoly - přetahy a přetlaky










Základy atletiky - rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky, hod míčkem










Základy sportovních her - manipulace s míčem, či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů




























Turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu, ochrana přírody













Pohybové hry s různým zaměřením: - netradiční pohybové hry a aktivity
- využití netradičního náčiní při cvičení
- pohybová tvořivost











Plavání - (základní plavecká výuka) - hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu








Bruslení (podle podmínek školy)
- základní techniky pohybu na bruslích.






Další pohybové činnosti:
sáňkování, (bobování)
PT: A
(Rozvoj shopností poznávání,
sepberegulace a sebeorganizace,
kooperace a kompetice,
kreativita,
mezilidské vztahy)

PT: C
(Eropa a svět nás zajímá)

PT: D
(Lidské vztahy)

PT: E
(Vztah člověka k prostředí)






Ladnost, estetičnost pohybu

Integrace v oboru výtvarná výchova





























































































Práce s kompasem
Určování světových stran
Dodržování bezpečnosti

Integrace v oboru přírodověda































Plavecký výcvik provádí Plavecká škola v Dobrušce

















Uplatňování zásad hygieny a bezpečnosti







Dodržování pravidel bezpečnosti 
Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
Je schopen osobní hygieny při různých pohybových aktivitách.
Na hodiny TV chodí vhodně oblečen a obut.
Při sportovních aktivitách v přírodě se chová ekologicky. Je schopen udržovat náčiní a některé části sportovišť v pořádku.
Na pokyn učitele připravuje a uklízí náčiní a nářadí.
Vštěpuje si zodpovědnost za své chování a společnou bezpečnost.

Dodržuje bezpečnostní zásady v tělocvičně, na hřišti, v šatnách, umývárnách i v méně známých prostorách.
Dodržuje bezpečnost při přípravě nářadí a jeho úklidu.
Nacvičuje vhodnou a správnou dopomoc a záchranu při cvičení.
Dokáže poskytnout první pomoc při drobných úrazech a poraněních.
Umí používat osobní lékárničku.
Vštěpuje si zodpovědnost za své chování a společnou bezpečnost.
Činnosti ovlivňující zdraví






















Činnosti ovlivňující zdraví
Hygiena při TV - hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity

















Bezpečnost při pohybových činnostech:
- organizace a bezpečnost cvičebního prostoru,
- bezpečnost v šatnách a umyvárnách,
- bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek,
- první pomoc v podmínkách TV
PT: A
(Mezilidské vztahy)

PT: D
(Lidské vztahy)

PT: D
(Vztah člověka k prostředí)
Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
Zvládá základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností.
Vnímá a reaguje na povely, signály učitele, na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti.

Je schopen pod vedením učitele jednoduše zhodnotit kvalitu pohybové činnosti spolužáka a 
jednoduchého sebehodnocení.

Činnosti podporující pohybové učení









Činnosti podporující pohybové učení
Komunikace v TV
- základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály






Posuzování pohybových dovedností
PT: A
(Komunikace)
Jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví.
Zná zásady fair play chování a snaží se je naplňovat.
Dodržuje pravidla her a soutěží.
Je schopen rozeznat přestupek proti pravidlům a přiměřeně na něj reagovat.
Při hrách respektuje druhé (opačné pohlaví, ostatní jedince).
Umí se podřídit kolektivu, spolupracovat.
Chápe důležitost organizace, 
spolupráce.

Činnosti podporující pohybové učení
Zásady jednání a chování - fair play
Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, her, závodů, soutěží
Růst osobnosti
Pozitivní charakterové vlastnosti
Schopnost tolerance

PT: A
(Kreativita,
mezilidské vztahy,
kooperace a kompetice)
Užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení.
Zná a používá základní tělocvičné názvosloví v praxi.
Reaguje na zadané povely, signály, gesta.
Je schopen napodobit pohyb, cvičení podle jednoduché předlohy či popisu cvičení.

Činnosti podporující pohybové učení
Komunikace v TV:
- základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností
- smluvené povely, signály
PT: A
(Komunikace)
Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy.
Je schopen zorganizovat jednoduchou pohybovou činost či soutěž.
Dbá na dodržování pravidel.
Jedná fair play.
Přebírá některé organizační a hodnotící úkoly od učitele.

Činnosti podporující pohybové učení
Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - her, závodů, soutěží
Zásady jednání a chování - fair play
PT: A
(Mezilidské vztahy,
kooperace a kompetice,
kreativita)
Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky.
Umí zacházet se stopkami, pásmem.
Dovede změřit základní pohybové výkony (běh, skok do dálky, hod).
Porovná je s předchozími výsledky.
Provede záznam výkonu.
Seznámí se se základními pohybovými testy

Činnosti podporující pohybové učení
Měření a posuzování pohybových dovedností
- měření výkonů, základní pohybové testy
Integrace v oboru matematika, přírodověda

PT: A
(Rozvoj schopností poznávání)
Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace.
Sleduje sportovní akce ve škole, v místě bydliště.
Vnímá úspěchy národních týmů a jednotlivých sportovců.
Orientuje se v informačních zdrojích (časopisy, knihy, televize, rozhlas, a j.).
Činnosti podporující pohybové učení
Zdroje informací o pohybových činnostech

Olympijské ideály

PT: C
(Evropa a svět nás zajímá)

PT: F
(Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení)





           Člověk a svět práce


5.2.7.1                Pracovní činnosti


Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen ve 2. období na čtyři okruhy: 
- Práce s drobným materiálem
- Konstrukční činnosti
- Pěstitelské práce
- Příprava pokrmů 
Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání žáků co největší počet tematických okruhů.
Cílem tohoto předmětu ve 2. období je:
- rozvíjet jemnou motoriku žáků a jejich manuální zručnost
- vytvářet při praktických činnostech s různými materiály základní pracovní dovednosti a návyky
- rozvíjet jejich rozumové činnosti, rozšiřovat obzor žáků
- vést žáky k dovednosti rozlišovat materiály, uvažovat o různých možnostech opracovávání materiálů a všímat si jejich vlastností
- umět rozlišovat jednoduché pracovní nástroje, poznat k čemu slouží a naučit se s nimi bezpečně zacházet a volit pro určitou pracovní činnost vhodný pracovní nástroj
- postupně vytvářet pozitivní vztah žáků k práci	
- učit žáky, aby při práci uvažovali, aby věděli, co chtějí dělat a připravili si všechno, co budou k práci potřebovat, učit žáky individuálně zodpovídat za kvalitu své práce
- získávat aktivní vztah k ochraně životního prostředí a utvářet počáteční vědomí o individuálních možnostech každého člověka při řešení ekologických problémů
- dát prostor žákovským nápadům pro praktické práce a tvůrčí činnosti 


Organizace výuky:
Vyučuje se ve čtvrtém a pátém ročníku po jedné hodině v každém z nich. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut. Výuka probíhá ve třídě, venku nebo v keramické dílně.


Průřezová témata:
Jsou realizována v tematických okruzích:

A/	osobnostní a sociální výchova 
(základní dovednosti pro spolupráci, kreativita – pružnost nápadů, originality, schopnost „dotahovat“ nápady do reality, kooperace – jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny)

B/	environmentální výchova  
(porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí, uvědomování si podmínek života na zemi a možností jejich ohrožování, rozvoj spolupráce v péči o životní prostředí na místní úrovni, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí, aktuální ekologický problém – příčina, důsledky, souvislosti, způsoby řešení, vlastní názor)

Průřezová témata přispívají k vytváření klíčových kompetencí.

Klíčové kompetence:   
V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících kompetencí.

A/	kompetence k učení
B/	kompetence k řešení problémů
C/	kompetence komunikativní
D/	kompetence sociální a personální
E/	kompetence pracovní

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
Při pracovních činnostech není v tomto období vhodné dělit děti na děvčata a chlapce. Vhodné je práci individualizovat nebo pracovat ve skupinách a přitom důsledně dbát na bezpečnost žáků. Žáci se učí spolupracovat, organizovat svou práci i práci spolužáků, pracovat v týmu. Žák se učí základům technologické kázně, bezpečnosti práce, organizaci práce a prostředí.
Začínají se vytvářet základy technického myšlení.
V průběhu pracovních činností ve 4. a 5. ročníku jsou uváděny jen základní informace o materiálech, pomůckách a nářadí. 
Při práci s drobným materiálem učíme žáky stříhat, ohýbat, spojovat, výtvarně ztvárňovat - dávat výrobkům pěkný vzhled. To podporuje dětskou představivost a obrazotvornost.
Při modelování žáci poznávají vlastnosti modelovací hmoty, vytvářejí z ní jednoduché předměty, zvířata i postavy a to většinou podle jejich vlastních představ. Modelování lze vhodně využívat při skupinové práci na určité téma, často ve spojení s ostatními vyučovacími předměty. Žáci se pak musí mezi sebou dohodnout na společném řešení a práci si mezi sebou rozdělit. Uplatňuje se zde spolupráce a komunikace.
Nezanedbatelný je přínos vyučovacího předmětu pro uplatňování výchovy žáků ke zdraví a jejich bezpečnosti. Charakter předmětu umožňuje nenásilné zařazování výchovy k ochraně přírody a vytváření základů pro ekologické cítění žáků.
Při pracovních činnostech se žáci učí:
a)	organizaci pracovního prostředí a vlastní činnosti – rozdávat, uspořádat své pracovní místo, sbírat, ukládat, udržovat své náčiní i místo v pořádku
b)	pracovní kázni – být pozorný a opatrný, vědět co dělat, aby byla určitá pracovní činnost dostatečně bezpečná pro žáka samotného i pro spolužáky, dodržovat též hygienická pravidla, dbát na správné držení těla při činnostech a správné uchopení pracovního náčiní, při jeho správném výběru
c)	uvědomovat si, význam vlastní činnosti, práce jako takové, umět o své činnosti povědět druhým
Vyučovací předmět pracovní činnosti by měl být v průběhu celého 2. vzdělávacího období volně mezipředmětově využíván. Žáci si při něm mohou připravit všechny drobné pomůcky, které potřebují k výuce dalších vyučovacích předmětů.
V tematických celcích převládá široké spektrum praktických činností kterými se mohou žáci v průběhu vyučování zabývat. Je zcela na vyučujícím učiteli a jeho pedagogických záměrech, jak tematické celky do výuky zařadí, zda se bude k některým okruhům v průběhu roku vracet, jak na ně bude v následujícím ročníku navazovat.




Práce s drobným materiálem – 2. období
Očekávaný výstup

Dílčí výstup
Tematický okruh

Učivo
Poznámky
Vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
Chápe práci a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci
Práce se stavebnicí

Jednoduché pracovní operace a postupy
PT :A
(Uplatnění  
tvořivosti a nápadů žáků, originalita)
Využívá při  tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic
Vytváří jednoduché výrobky v návaznosti na lidové tradice
Lidové tradice


Lidové zvyky, tradice, řemesla
Vánoce
Velikonoce
Muzeum řemesel – Letohrad
PT : A
(Uvědomění si národních tradic a úcta k nim)
Volí vhodné pracovní po-můcky, nástroje a náčiní vzhle-dem k použi-tému materiálu
Zná možnosti výběru pomůcek, nástrojů a náčiní
Pomůcky, nástroje a náčiní
Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
Ukázky pracovních pomůcek
PT : A
(Kreativita nápadů)
Udržuje pořádek na pra-covním místě a dodržuje zása-dy hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu
Osvojí si
základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních činností
Bezpečnost práce a první pomoc

Organizace práce
Exkurze do řemeslnické dílny
PT : A
(Kooperace - jasná a respektující komunikace)
Konstrukční činnosti – 2. období
Očekávaný výstup

Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž

Dokáže provést základní kroky při montáži a demontáži jednoduché stavebnice
Montáž a demontáž




Stavebnice
Sestavování modelů
PT: A (Individuální zájmy žáků
Rozvoj volních vlastností-přesnost, trpělivost)
Pracuje dle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu

Orientuje se v návodu nebo náčrtu stavebnice
Práce podle návodu


Práce s návodem, předlohou, jednoduchým  náčrtem
Využít tvořivosti a vlastních nápadů žáků
PT :A (Kreativita-schopnost „dotahovat“ nápady do reality)
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
Zná zásady hygieny a první pomoci
Zásady hygieny a první pomoc



Bezpečnost práce
PT :A
(Pozitivní vztah k práci a k odpovědnosti
Praktický nácvik první pomoci.)



Pěstitelské práce – 2. období
Očekávaný výstup

Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

Zná základní poznatky o pěstování rostlin v místnosti i na zahradě, umí pozorovat
Základy pěstitelské činnosti



Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě / okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj. 
Pokud možno  vyzkoušet pěstování  několika druhů rostlin buď ve třídě nebo na školním pozemku 
PT : B
(Porozumění souvislostem v biosféře)
Ošetřuje a pěstuje dle daných zásad pokojové a jiné rostlin


Ovládá základní zásady pěstování a ošetřování pokojových
rostlin
Pokojové rostliny
Pěstování pokojových rostlin
Návštěva kvě-tinářství
PT :B
(Aktuální eko-logické pro-blémy-příčina,
důsledky,sou-vislosti,způ-soby řešení)
Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
Dokáže se zorientovat ve výběru pomůcek, nástrojů a náčiní
Správná volba pomůcek při pěstitelských činnostech
Pěstování rostlin na zahradě
Exkurze do zahradnictví nebo sadů
PT:B (Porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člo-věka a pro-středí,Uvědo-mění si pod-mínek života na Zemi a možnost jejich ohrožování)
Dodržuje zásady hygie-ny a bezpečí-nosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu
Seznámí se s bezpečnostními pravidly a nacvičí si poskytnutí první pomoci
Jedovaté rostliny a bezpečnost práce
Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
Přednáška lé-kaře Závislosti
PT :B
(Porozumění vztahům člověka a prostředí)
Příprava pokrmů – 2. období
Očekávaný výstup

Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Orientuje se v základním vybavení kuchyně



Umí pojmenovat některé jednoduché spotřebiče v kuchyni
Kuchyňské spotřebiče
Základní vybavení kuchyně
Exkurze do prodejny elektrospotřebičů a domácích potřeb
Připraví samostatně jednoduchý pokrm

Dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
Dovede připravit jednoduché občerstvení
Jednoduché pokrmy
Výběr, nákup a skladování potravin
Informace o trvanlivosti potravin
PT:A
(Základní dovednosti pro spolupráci
Kooperace-jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se a organizování práce skupiny)
Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
Uplatní pracovní návyky a dokáže poskytnout i první pomoc
Základy hygieny



Technika v kuchyni – historie a význam
Technické muzeum 
Prohlídka zařízení ve školní jídelně
PT : B
(Rozvoj spolupráce v péči o životní prostředí na místní úrovni)
5.3. 		Učební osnovy pro druhý stupeň


5.3.1. 	Jazyk a jazyková komunikace




    Český jazyk a literatura


Charakteristika vyučovacího předmětu

Mateřský jazyk v mluvené i písemné podobě je základním předpokladem k získání vzdělanosti. Je prostředkem komunikace a integruje jedince 
do společnosti. Rozvíjí i jeho estetické a emoční cítění, neboť mu otevírá 
i kulturní oblast a umožňuje mu poznat i veškeré druhy umění.
Je prostředkem pro vyjádření myšlenek, citů a pocitů vlastních a zároveň umožňuje pronikat do myšlení jiných. Zvládnutí zákonitostí vlastního jazyka umožňuje i zvládnutí jazyků cizích. Poznání mateřského jazyka by mělo vést 
i k touze po poznání literatury české i světové. Připravuje k mediálnímu využití jazyka ve formě psané i mluvené.

Organizace výuky: 
Předmět se vyučuje v šestém, sedmém, osmém a devátém ročníku. 
Výuka probíhá takto:
a/ 7. a 9. ročník: 5 vyučovacích hodin týdně, 
                           jazyková výchova /mluvnice/ - 2 hodiny,
                           komunikační a slohová výchova /sloh/ - 1 hodina,
                           literární výchova – 2 hodiny,
b/ 6. a 8. ročník: 4 vyučovací hodiny týdně,
                           jazyková výchova /mluvnice/ - 2 hodiny,
                           komunikační a slohová výchova /sloh/ - 1 hodina,
                           literární výchova – 1 hodina.
Toto rozdělení má pouze pomocný charakter, učivo vzájemně prolíná.
Výuka probíhá v kmenových učebnách. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.

Průřezová témata:
A/  Osobnostní a sociální výchova
Je  především uplatňována ve výchově literární, komunikační a slohové.
B/  Výchova demokratického občana
Je uplatňována ve všech složkách, zejména však v komunikační a slohové výchově.
C/  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Rozvíjí se především v literární výchově.
D/  Multikulturní výchova
Toto téma je stěžejní v literární výchově, částečně i v komunikační a slohové výchově.
 E/  Environmentální výchova
Toto téma je stěžejní v literární výchově, částečně i  v komunikační a slohové výchově.
F/  Mediální výchova
Je nedílnou součástí komunikační a slohové výchovy, částečně literární výchovy.

Klíčové kompetence:  V českém jazyce je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí:
A/  kompetence k učení,
B/  kompetence k řešení problémů,
C/  kompetence komunikativní,
D/  kompetence sociální a personální,
E/  kompetence občanské.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
                Učivo je děleno podle obtížnosti, procvičováno a rozšiřováno cyklicky. V každém ročníku pak obsahuje dané výstupy, stanovující rozsah i hloubku probraného učiva. Konečné shrnutí a utřídění učiva je plánováno na 9. ročník. Učivo využívá i vztahů mezi předměty /dějepis, výchova k občanství, cizí jazyky, informatika, hudební výchova atd./. Obsahuje i prvky ekologické výchovy, mezilidských vztahů a vlastenectví tak, aby přispívaly k harmonickému vývoji moderního člověka.
            Do výuky se začleňuje etická výchova dle rozčlenění učiva etické výchovy do jednotlivých předmětů a ročníků /viz příloha č.2/.
            Besedy, exkurze apod. budou realizovány dle nabídky, potřeb a časových možností.
             Specifika práce ve třídách pro talentované děti jsou uvedena jako součást tematických plánů.


Jazyková výchova /mluvnice/  6. ročník

Očekávané výstupy
Dílčí výstupy
Tematický okruh
Učivo
Poznámky


Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí 
a obecnou češtinu, zdůvodní jejich užití.
Ve vlastních jazykových projevech se snaží vyvarovat prohřešků vůči spisovnému jazyku.
Obecné poučení 
o jazyce
čeština ( jazyk národní, jazyk mateřský), rozvrstvení národního jazyka (spisovné 
a nespisovné útvary 
a prostředky) 

Samostatně pracuje s Pra-vidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dal-šími slovníky a příručkami.
Na základě znalostí abecedního řazení a termi-nologie 
z oblasti jazykovědy dokáže pracovat s Pra-vidly českého pravopisu 
a dalšími 
základními příručkami.
Obecné poučení 
o jazyce
jazykové příručky
doplnit poučení o ja-zykovědě a je-jích složkách
Spisovně vyslovuje česká slova.
Dbá na kulturu mluveného projevu.
Zvuková stránka jazyka
zásady spisovné výslovnosti, modulace souvislé řeči (přízvuk slovní a vět-ný), intonace, členění souvislé řeči 
( pauzy, frázování)
zopakovat hláskosloví
Rozlišuje 
a příklady 
v textu doklá-dá nejdůleži-tější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoře-ní českých slov, roz-
poznává přenesená pojmenování, zvláště 
ve frazémech.
Provádí a roz-lišuje slovo-tvorný rozbor a rozbor stavby slova.
Slovní zásoba a tvoření slov
obohacování slovní zásoby, tvoření slov

V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, morfologický 
i syntaktický ve větě jednoduché
i souvětí.
Pravidla 
z oblasti lexikálního pravopisu (střídání hlá-sek a skupiny hlásek při odvozování, zdvojené souhlásky, skupiny bě-/ bje-, pě-, vě-/ vje-, mě-/mně, předpony s-/ se-, z-/ze-, vz-/ vze-, předložky s/se, z/ze, i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova) aplikuje v praxi. Řešení zdůvodní. 
Pravopis
pravopis lexikální

 





Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov 
a vědomě jich používá 
ve vhodné komunikační situaci.
Určuje slovní druhy. Rozlišuje slova ohebná 
a neohebná. Dokáže, že některá slova mohou být různými slovními dru-hy.
Rozlišuje druhy pod-statných jmen (abstraktní, konkrétní, po-množná, hro-madná, látko-vá, obecná, vlastní), pří-davných jmen (u přídavných jmen tvrdých tvary základní a jmenné), zá-jmen a číslo-vek.
Skloňuje 
a užívá pod-statná jména, vlastní jména osobní, po-množná jména místní, přídav-ná jména, záj-mena (bezrodá, ten, náš, on, můj) 
a číslovky.
Stupňuje pří-davná jména. Časuje slove-sa. Určuje mluvnické kategorie jmen a sloves (osoba, číslo, čas, způsob).
Tvarosloví
slovní druhy, mluvnické významy 
a tvary slov





V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, morfologický 
i syntaktický ve větě jednoduché 
i souvětí.
Na základě tvaroslovných znalostí zdůvodňuje 
a řeší pravopisné jevy. 
Pravopis
pravopis morfologický

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek
 ve větě 
a souvětí. 
Rozlišuje větné členy holé rozvité 
a několika-násobné.
Určuje základ-ní a rozvíjející větné členy (kromě doplňků).
Rozlišuje druhy základ-ních větných členů, přívlast-ků (shodný, neshodný) 
a přísloveč-ných určení.
Ve vhodných případech vzá-jemně trans-formuje pří-vlastek shodný a neshodný, přísudek slo-vesný a jmen-ný se sponou, přísudek vy-jádřený cito-slovcem 
a slovesný.
Rozlišuje větu jednoduchou 
a souvětí.
Větu jednoduchou nahradí sou-větím 
a naopak.
Syntakticky rozebere 
a graficky znázorní větu jednoduchou. K jednodu-chému grafu vytvoří další větné celky.
Skladba
výpověď 
a věta, rozvíjející větné členy, stavba věty, souvětí
zopakovat základní větné členy
V písemném projevu zvládá pravopis lexi-kální, morfolo-gický i syntak-tický ve větě jednoduché 
i souvětí.
Na základě syntaktických znalostí zdů-vodňuje a řeší pravopisné jevy (shoda přísudku 
s podmětem, shoda přísud-ku s několika-násobným podmětem).
Pravopis
pravopis syntaktický

Užívá znalostí o jazykové normě 
při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.
Dokáže vytvořit větný celek 
i souvislý text (přiměřeně věku).
Skladba
stavba textu



Jazyková výchova /mluvnice/  7. ročník

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy
Tematický okruh
Učivo
Poznámky

                         
Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov 
a vědomě jich používá 
ve vhodné komunikační situaci.
Opakováním 
a procvičo-váním doplňuje, upevňuje 
a prohlubuje učivo oheb-ných slovních druhů. 
Skloňuje a uží-vá podstatná jména označující části těla.
Skloňuje a uží-vá vztažná zájmena.
Tvoří a užívá některé obtíž-nější slovesné tvary (přítom-né tvary sloves typu krýt, ku-povat, psát, mazat, plakat, řezat, klusat, přítomné tvary třetí osoby množ. čísla sloves typu prosit, trpět, sázet a tvary rozkazovacího způsobu, pří-čestí minulé sloves typu minout, tisk-nout, začít, infinitiv sloves typu péci, moci).
Tvoří, rozli-šuje a užívá tvary sloves-ného rodu činného 
a trpného. 
Ve vhodných případech nahrazuje rod činný trpným 
a naopak.
Určuje ne-ohebné druhy slov. 
Rozlišuje druhy pří-slovcí, před-ložek a spojek.
Stupňuje příslovce.
Rozlišuje příslovečné spřežky 
a předložkové vazby.
Tvarosloví
slovní druhy, mluvnické významy 
a tvary slov

V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, morfologický 
i syntaktický ve větě jednoduché 
i souvětí.
Opakováním
 a procvičo-váním doplňuje, upevňuje 
a prohlubuje znalosti morfologické-ho pravopisu (zdůvodňování a řešení pravopisných jevů).
Opakováním 
a procvičová-ním doplňuje, upevňuje 
a prohlubuje znalosti lexikálního pravopisu (zdůvodňování a řešení pravopisných jevů).
Pravidla 
pro psaní velkých písmen aplikuje 
v praxi. Řešení zdůvodní.
Pravopis












Pravopis











Pravopis
pravopis morfologický











pravopis lexikální










pravopis lexikální

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek
ve větě 
a souvětí.







Rozlišuje větné celky podle syntak-tického hledis-ka, členitosti 
a funkce.
Opakováním
 a procvičo-váním doplňuje, upevňuje 
a prohlubuje znalosti syn-taktického uči-va.
Určuje přísu-dek slovesný složený 
a doplněk.
Rozlišuje přívlastky postupně roz-víjející, něko-likanásobné, těsné a volné.
Určuje druhy vedlejších vět.
Syntakticky rozebere a gra-ficky znázorní větu jednodu-chou a souvětí podřadné. Tvoří další větné celky dle daného grafu.
Skladba
výpověď, věta, rozvíjející větné členy, stavba věty, souvětí



V písemném projevu zvládá pravopis syntaktický
 ve větě jednoduché 
i souvětí.
Opakováním
 a procvičo-váním doplňuje, upevňuje 
a prohlubuje znalosti syn-taktického pra-vopisu (zdůvodňování a řešení shody přísudku 
s podmětem).
Zdůvodňuje 
a řeší interpunkci 
v těchto případech: několikaná-sobný větný člen v poměru slučovacím, přívlastky, hranice mezi větou hlavní 
a vedlejší.
Pravopis
pravopis syntaktický

Využívá znalostí o ja-zykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.
Dokáže vytvořit větný celek 
i souvislý text (přiměřeně věku).
Skladba
stavba textu

Rozlišuje 
a příklady 
v textu doklá-dá nejdůleži-tější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvo-ření českých slov, roz-
poznává přenesená pojmenování, zvláště 
ve frazémech.
Určuje významy slov.
Určuje sou-sloví, příp. vy-světlí jejich obrazný význam. 
Rozlišuje slova jedno-značná a mno-hoznačná.
Rozlišuje 
a objasňuje metafory 
a metonymie.
Pracuje se synonymy, homonymy, antonymy 
a odbornými názvy.
Určuje a tvoří přechýlená slova.
Rozlišuje základní způ-soby oboha-cování slovní zásoby. 
Slovní zásoba a tvoření slov
slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení slovní zásoby, význam slova, homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov
doplnit antonyma


Jazyková výchova /mluvnice/  8. ročník

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy
Tematický okruh
Učivo
Poznámky

Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí 
a obecnou češtinu a zdů-vodní jejich užití.
Procvičuje rozlišování útvarů českého jazyka (přepoklad pro odstraňování nespisovných prvků a mlu-veného proje-vu).
Zařadí český jazyk do sys-tému jazyků.
Jazykovou kulturu chápe jako součást životního stylu.
Obecné poučení
o jazyce
čeština ( jazyk národní, ma-teřský), skupi-ny jazyků (slovanské - především slo-venština - a ji-né, jazyky menšinové), rozvrstvení ná-rodního jazyka ( spisovné 
a nespisovné útvary a pro-středky), jazyk a komunikace ( kultura jazyka a řeči)

Rozlišuje 
a příklady 
v textu doklá-dá nejdůleži-tější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvo-ření českých slov, roz-
poznává přenesená pojmenování, zvláště
 ve frazémech.
Procvičuje učivo o slovu (stavba, významy apod.) 
a obohacování slovní zásoby.
Pracuje 
s novými pojmenování-mi.
Slovní zásoba a tvoření slov
obohacování slovní zásoby, způsoby tvo-ření slov

Spisovně vy-slovuje běžně užívaná cizí slova. 
Spisovně vy-slovuje běžně užívaná cizí slova. 
Zvuková stránka jazyka
zásady spisovné výslovnosti

V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, morfologický 
i syntaktický ve větě jedno-duché 
i souvětí.
Opakováním 
a procvičová-ním doplňuje, upevňuje
 a prohlubuje znalosti lexikálního pravopisu.
Pravidla 
pro psaní přejatých slov aplikuje 
v praxi. Řešení zdůvodní.
Pravopis
pravopis lexikální

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




Opakováním
 a procvičová-ním doplňuje, upevňuje 
a prohlubuje tvaroslovné učivo.
Řeší jevy patřící k ne-pravidelnos-tem při sklo-ňování pod-statných jmen ( píseň, kost, kvantita kme-nové samo-hlásky).
Skloňuje a uží-vá obecná 
i vlastní přejatá jména.
Skloňuje a uží-vá zájmena týž, tentýž.
Určuje slovesný vid, tvoří vidové dvojice.
Tvoří a užívá slovesné tvary z kmene pří-tomného a mi-nulého (kromě přechodníků).
Tvoří a užívá slovesné tvary na základě znalosti tříd 
a vzorů.
Procvičuje užití různých slovesných tvarů.
Tvarosloví
slovní druhy, mluvnické významy 
a tvary slov





















V písemném projevu zvládá pravopis lexi-kální, morfolo-gický i syntak-tický ve větě jednoduché  
i souvětí.
Opakováním 
a procvičová-ním doplňuje, upevňuje 
a prohlubuje znalosti mor-fologického pravopisu. 
Pravopis
pravopis morfologický

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek
 ve větě 
i souvětí.
Opakováním
 a procvičová-ním doplňuje, upevňuje 
a prohlubuje syntaktické učivo.
Rozlišuje způ-soby vyjádření závislosti členů na čle-nech řídících.
Určuje, tvoří 
a užívá přísta-vek.
Určuje význa-mové poměry mezi jednotli-vými složkami v několikaná-sobném větném členu 
a mezi větami hlavními 
a souřadně spojenými větami vedlejšími.
Syntakticky rozebere a gra-ficky znázorní souvětí sou-řadné. Tvoří další větné celky 
dle daného grafu.
V jazykových projevech dokáže použít zápor.
Skladba
výpověď 
a věta, stavba věty, rozvíjející větné členy, souvětí
doplnit zápor
Využívá zna-lostí o jazyko-vé normě 
při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.
Dokáže vytvořit větný celek 
i souvislý text (přiměřeně věku).
Skladba
stavba textu

V písemném projevu zvládá pravopis lexi-kální, morfolo-gický i syntak-tický ve větě jednoduché
i souvětí.
Opakováním
 a procvičová-ním doplňuje, upevňuje 
a prohlubuje znalosti syn-taktického pra-vopisu. Pra-vidla pro inter-punkci (přísta-vek, významo-vé poměry) aplikuje 
v praxi. Řešení zdůvodní.
Pravopis
pravopis syntaktický



Jazyková výchova /mluvnice/  9. ročník

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.
Upevňuje 
a systemati-zuje učivo zvukové stránky jazyka.
Zvuková stránka jazyka
zásady spisov-né výslovnosti, modulace sou-vislé řeči (pří-zvuk slovní 
a větný), into-nace, členění souvislé řeči (pauzy, frázování)








                        

Rozlišuje 
a příklady 
v textu doklá-dá nejdůle-žitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště 
ve frazémech.
Upevňuje 
a systemati-zuje učivo 
z oblasti slovní zásoby a tvo-ření slov.
Slovní zásoba a tvoření slov
slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení slovní zásoby, význam slova, hononyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov 

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov 
a vědomě jich používá 
ve vhodné komunikační situaci.
Pracuje 
s přechodníky (určování, tvoření, odstraňování)
Upevňuje 
a systemati-zuje tvaroslov-né učivo.
Tvarosloví
slovní druhy, mluvnické významy 
a tvary slov

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek 
ve větě 
a v souvětí.
Pracuje 
s odchylkami  od pravidelné větné stavby.
Upevňuje 
a systemati-zuje syntaktic-ké učivo.
Skladba
výpověď 
a věta, stavba věty, rozvíjejí-cí větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč

Využívá zna-lostí o jazyko-vé normě 
při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.
Dokáže vy-tvořit jazy-kový projev (přiměřeně věku).
V jazykových projevech respektuje zásady slovosledu.
Skladba
pořádek slov ve větě, stavba textu

V písemném projevu zvládá pravopis lexi-kální, morfo-logický i syn-taktický
 ve větě jednoduché
 i souvětí.
Pravidla syntaktického pravopisu (odchylky 
od pravidelné větné stavby) aplikuje 
v praxi. Řešení zdůvodní.
Upevňuje pravopisné učivo.
Pravopis
pravopis lexikální, morfologický, syntaktický

Rozlišuje spi-sovný jazyk, nářečí a obec-nou češtinu 
a zdůvodní jejich užití.
Orientuje se 
v základních etapách vývoje českého jazyka.
Upevňuje 
a systematizu-je učivo o ja-zyce.
Dbá
 na jazykovou kulturu.
Obecné poučení 
o jazyce
čeština (jazyk národní, ma-teřský), skupi-na jazyků (slo-vanské - především slovenština - 
a jiné, jazyky menšinové), rozvrstvení ná-rodního jazyka (spisovné a ne-spisovné, útva-ry a prostřed-ky), jazyk 
a komunikace (jazyková nor-ma a kodifika-ce, kultura ja-zyka a řeči, původ a zákla-dy vývoje češtiny 

Samostatně pracuje s Pra-vidly českého pravopisu, 
se Slovníkem spisovné češ-tiny a s další-mi slovníky 
a příručkami.
Pracuje 
s jazykovými příručkami.
Obecné poučení 
o jazyce
jazykové příručky



Literární výchova 6. ročník

Očekávané výstupy
Dílčí výstupy
Tematický okruh
Učivo
Poznámky


Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je 
i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele.
Pracuje (v sou-ladu s očeká-vaným výstu-pem) s těmito pojmy: epika, lyrika, drama, (poezie, próza, drama), po-hádka, bajka, báje, pověst, povídka, román, ba-lada, romance, bylina, melo-dram.
Orientuje se 
v základních dílech české 
a zahraniční literatury pro děti a mládež.
Literární druhy, žánry 
a historie
poezie, próza, drama, žánry epické, lyrické, dramatické 
hudební výchova
Vyhledává informace 
v různých ty-pech katalogů, v knihovně
i v dalších informačních zdrojích.
Orientuje se 
v uspořádání knihovny.
Zapíše biblio-grafický údaj.
Pracuje s poj-my nakladatel-ství, vydání, copyright apod.
Vyhledává 
a ověří potřeb-né informace 
v literatuře, slovnících, encyklope-diích, v ka-talogu knihov-ny, dovede je zpracovat 
a využít 
k dalšímu sebevzdělává-ní.
Základy literární teorie








Tvořivé činnosti 
s literárním textem
literatura umělecká 
a věcná (populárně-naučná, literatura faktu, publicistické žánry) 

záznam 
a reprodukce hlavních myšlenek
informatika
Uceleně repro-dukuje přečte-ný text, jedno-duše popisuje strukturu 
a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla.
Zdokonaluje čtení hlasité, tiché, praktic-ké ( pozorné, přiměřeně rychlé, uvědo-mělé), prožit-kové.
Reprodukuje jednoduchý slyšený text.
Převypráví zajímavou pa-sáž přečteného díla (popř. ce-lý text).
Orientuje se 
v textu. Při rozboru využívá znalostí lite-rárních pojmů. Sděluje závěry ze své práce 
s textem.
Výrazně předčítá prózu, recituje poezii, pokouší se 
o dramatizaci textu.
Základy literární teorie














Způsoby interpretace literárních 
a jiných děl
 
Tvořivé činnosti 
s literárním textem.
struktura literárního díla (námět a téma díla, literární hrdina, kom-pozice literár-ního příběhu), jazyk literár-ního díla (obrazná pojmenování, zvukové prostředky, poezie: rým, rytmus, volný verš)





volná repro-dukce přečte-ného nebo sly-šeného textu, záznam a re-produkce hlavních myš-lenek, inter-pretace literár-ního textu, přednes vhod-ných literár-ních textů, dramatizace

Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém filmovém zpracování.
Srovnání provádí pouze u známých titulů.
Základy literární teorie

Způsoby interpretace literárních 
a jiných děl

Tvořivé činnosti 
s literárním textem
struktura 
a jazyk literár-ního díla





volná repro-dukce přečte-ného nebo sly-šeného textu, dramatizace

Formuluje ústně, písemně dojmy ze své četby, návště-vy divadelního nebo filmové-ho představení a názory 
na umělecké dílo.
Názory sděluje ústně v rámci literárních (kulturních) aktualit a be-sed o četbě (umění), pí-semně v čte-nářských (kulturních) denících při zpracování souvislé indi-viduální četby. Dojmy vyjad-řuje i výtvarně (ilustrace 
k textu).
Základy literární teorie

Způsoby interpretace literárních 
a jiných děl

Tvořivé činnosti 
s literárním textem
struktura 
a jazyk literárního díla





vlastní výtvarný doprovod 
k literárním textům








výtvarná výchova
Rozlišuje literaturu hodnotnou 
a konzumní, svůj názor doloží argumenty.
Posuzuje především díla pro děti a mlá-dež (popř. i ča-sopisy pro děti a mládež).
Základy literární teorie

Způsoby interpretace literárních 
a jiných děl
literatura umělecká

Tvoří vlastní literární text podle svých schopností 
a na základě osvojených znalostí základů literární teorie.
O vlastní lite-rární tvorbu se alespoň poku-sí. Jako autor se může pre-zentovat veřej-ným vystoupe-ním před tříd-ním (školním) kolektivem, účastí v pře-hlídkách, soutěžích 
či publiková-ním 
v časopisech apod.
Základy literární teorie





Literární druhy, žánry 
a historie

Tvořivé činnosti 
s literárním textem 
literatura umělecká 
a věcná, struktura 
a jazyk literárního díla

literární druhy a žánry


vytváření vlastních textů






Literární výchova 7. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo
Poznámky


Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je 
i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele.
Charakterizuje literární druhy, žánry a jejich představitele 
u nás v období od nejstarší ústní lidové slovesnosti až do druhé polo-viny 
19. století.
Literární druhy, žánry 
a historie
literární druhy a žánry v pro-měnách času - hlavní vývojová ob-dobí národní literatury, ty-pické žánry 
a jejich představitelé
dějepis






Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české 
a světové  literatuře.
Charakterizuje literární směry v české litera-tuře v období do druhé polo-viny 19. stole-tí, jmenuje představitele 
a jejich díla.
 Literární druhy, žánry 
a historie
literární dru-hy a žánry 
v proměnách času - hlavní vývojová ob-dobí národní literatury, ty-pické žánry 
a jejich představitelé
doplnit literární směry

dějepis
Vyhledává informace 
v různých typech katalogů, 
v knihovně 
i v dalších informačních zdrojích.
Procvičuje vyhledávání různých informací, které využívá při zpracování referátů, projektů apod.
Základy literární teorie






Tvořivé činnosti 
s literárním textem
literatura umělecká 
a věcná (popu-lárně -naučná, literatura fak-tu, publicistic-ké žánry)

záznam a re-produkce hlavních myšlenek
informatika
Uceleně repro-dukuje přečte-ný text, jedno-duše popisuje strukturu 
a jazyk literár-ního díla 
a vlastními slovy interpretuje smysl díla.
Zdokonaluje čtení hlasité, tiché, praktic-ké (pozorné, přiměřeně rychlé, uvědo-mělé), prožitkové.
Reprodukuje přiměřeně ná-ročný slyšený text. Převyprá-ví zajímavou pasáž přečte-ného díla ( př. i celý text)
Orientuje se 
v textu. Při rozboru využívá znalostí lite-rárních pojmů. Sděluje závěry ze své práce 
s textem.
Výrazně před-čítá prózu, re-cituje poezii, pokouší se 
o dramatizaci textu.
Základy literární teorie

Způsoby interpretace literárních 
a jiných děl

Tvořivé činnosti 
s literárním textem
struktura 
a jazyk literárního díla





volná repro-dukce přečte-ného nebo sly-šeného textu, záznam a re-produkce hlav-ních myšlenek, interpretace literárního textu, přednes vhodných lite-rárních textů, dramatizace

Porovnává různá ztvárně-ní téhož námě-tu v literárním, dramatickém filmovém zpracování.
Srovnání provádí pouze u známých titulů.
Základy literární teorie

Způsoby interpretace literárních 
a jiných děl
struktura 
a jazyk literárního díla

Formuluje ústně i písem-ně dojmy 
ze své četby, 
návštěvy divadelního nebo filmového představení 
a názory 
na umělecké dílo.
Názory sděluje ústně v rámci literárních (kulturních) aktualit a be-sed o četbě (umění), písemně v čte-nářských (kulturních) denících
 při zpracování souvislé indi-viduální četby. Dojmy vyjad-řuje i výtvarně ( ilustrace 
k textu).
Základy literární teorie

Způsoby interpretace literárních 
a jiných děl

Tvořivé činnosti 
s literárním textem
struktura 
a jazyk literárního díla





vlastní výtvarný doprovod 
k literárním textům








výtvarná výchova
Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora.
Požadavek očekávaného výstupu se pokusí splnit např. u tvorby A. Jiráska.
Základy literární teorie
struktura 
a jazyk literárního díla

Tvoří vlastní literární text podle svých schopností 
a na základě osvojených znalostí zákla-dů literární teorie.
O vlastní literární tvorbu se alespoň pokusí.
Jako autor se může prezen-tovat veřejným vystoupením před třídním (školním) ko-lektivem, účastí 
v přehlídkách, soutěžích 
či publiko-váním
 v časopisech apod.
Základy literární teorie




Literární druhy, žánry 
a historie

Tvořivé činnosti 
s literárním textem
literatura umělecká 
a věcná, struk-tura a jazyk literárního díla

literární druhy a žánry


vytváření vlastních textů

Literární výchova 8. ročník

Očekávané výstupy
Dílčí výstupy
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Rozlišuje základní lite-rární druhy 
a žánry, po-
rovná je 
a jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele.

Charakterizuje literární druhy, žánry a jejich představitele 
u nás v období od 90. let 
19. století 
do konce 
2. světové války.
Literární druhy, žánry, historie







literární druhy a žánry 
v proměnách času - hlavní vývojová ob-dobí národní literatury, typické žánry a jejich představitelé
dějepis

Uvádí základ-ní literární směry a jejich výrazné před-stavitele v čes-ké a světové literatuře.
Charakterizuje literární směry v české litera-tuře v období od  90. let
 19. století 
do konce  
2. světové  války.
Literární druhy, žánry, historie
literární druhy a žánry
 v proměnách času - hlavní vývojová ob-dobí národní literatury, typické žánry a jejich představitelé
doplnit literární směry

dějepis
Vyhledává informace 
v různých typech katalogů, 
v knihovně
i v dalších informačních zdrojích.
Procvičuje vyhledávání různých informací, které využívá při zpracování referátů, projektů apod.
Základy literární teorie






Tvořivé činnosti 
s literárním textem
literatura umělecká 
a věcná (popu-lárně - naučná, literatura fak-tu, publicistic-ké žánry)

záznam 
a reprodukce hlavních myšlenek
informatika
Uceleně repro-dukuje přečte-ný text, jedno-duše popisuje strukturu 
a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla.
Zdokonaluje čtení hlasité, tiché, praktic-ké (pozorné, přiměřeně rychlé, uvědo-mělé), prožit-kové.
Reprodukuje přiměřeně ná-ročný slyšený text. Převyprá-ví zajímavou pasáž přečte-ného díla (popř. celý text).
Orientuje se 
v textu. Při rozboru vy-užívá znalostí literárních pojmů. 
Sděluje závěry ze své práce 
s textem.
Výrazně před-čítá prózu, re-cituje poezii, pokouší se 
o dramatizaci textu.
Základy literární teorie

Způsoby interpretace literárních 
a jiných děl

Tvořivé činnosti 
s literárním textem
struktura
a jazyk literárního díla





volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních myšlenek, interpretace literárního textu, přednes vhodných literárních textů, dramatizace

Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém 
i filmovém zpracování.
Srovnání provádí pouze u známých titulů.
Základy literární teorie

Způsoby interpretace literárních 
a jiných děl
struktura 
a jazyk literárního díla

Formuluje ústně i písem-ně dojmy
 ze své četby, návštěvy diva-delního nebo filmového představení 
a názory 
na umělecké dílo.
Názory sděluje ústně v rámci literárních (kulturních) aktualit a be-sed o četbě (umění), písemně v čte-nářských (kulturních) denících 
při zpracování souvislé indi-viduální četby. Dojmy vyjad-řuje i výtvarně ( ilustrace 
k textu).
Základy literární teorie

Způsoby interpretace literárních 
a jiných děl

Tvořivé činnosti 
s literárním textem
struktura 
a jazyk literárního díla





vlastní výtvarný doprovod 
k literárním textům








výtvarná výchova
Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora.
Požadavek očekávaného výstupu se po-kusí splnit pouze u jmen typu  Vančura, Čapek, Polá-ček, Werich,  Pavel apod.
Základy literární teorie
struktura 
a jazyk literárního díla

Tvoří vlastní literární text podle svých schopností 
a na základě osvojených znalostí zákla-dů literární teorie.
O vlastní lite-rární tvorbu se alespoň poku-sí. Jako autor se může pre-zentovat veřej-ným vystoupe-ním před tříd-ním (školním) kolektivem, účastí v pře-hlídkách i sou-těžích či publi-kováním v ča-sopisech apod.
Základy literární teorie




Literární druhy, žánry 
a historie

Tvořivé činnosti 
s literárním textem
literatura umělecká 
a věcná, struk-tura a jazyk literárního díla

literární druhy a žánry


vytváření vlastních textů




Literární výchova 9. ročník

Očekávané výstupy
Dílčí výstupy
Tematický okruh
Učivo
Poznámky


Rozlišuje základní literární druhy a žánry, po-rovná je i je-jich funkci, uvede jejich výrazné představitele.
Charakterizuje literární druhy, žánry a jejich představitele 
u nás v období v období
od konce 
2. světové války 
do součas-nosti.
Literání druhy, žánry a histo-rie
literární dru-hy a žánry 
v proměnách času - hlavní vývojová období národní litera-tury, typické žánry a jejich představitelé 
dějepis
Uvádí základ-ní literární směry a jejich významné představitele 
v české a svě-tové literatuře.
Charakterizuje hlavní literární směry ve svě-tové literatuře, jmenuje představitele 
a jejich díla.
Literární druhy, žánry 
a historie
literární dru-hy a žánry
 v proměnách času - hlavní vývojová období světové litera-tury, typické žánry a jejich představitelé
doplnit literární směry

dějepis
Vyhledává informace 
v různých ty-pech katalogů,  v knihovně 
i v dalších informačních zdrojích.
Procvičuje vyhledávání různých infor-mací, které vy-užívá při zpra-cování referá-tů, projektů apod. 
Vyhledává 
a zpracovává informace o li-terárních tra-dicích našeho regionu.
Základy literární teorie






Tvořivé činnosti 
s literárním textem
literatura umělecká 
a věcná (popu-lárně-naučná, literatura fak-tu, publicistic-ké žánry)

záznam a re-produkce hlavních myš-lenek
informatika
Uceleně repro-dukuje přeč-tený text, jed-noduše popi-suje strukturu a jazyk literár-ního díla 
a vlastními slovy interpre-tuje smysl díla.
Zvládá čtení hlasité, tiché, praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, uvědo-mělé), prožit-kové.
Reprodukuje přiměřeně ná-ročný slyšený text. Převyprá-ví zajímavou pasáž přečte-ného díla (popř. celý text).
Orientuje se 
v textu. Při rozboru využívá znalostí lite-rárních pojmů. Sděluje závěry ze své práce 
s textem.
Výrazně před-čítá prózu, re-cituje poezii, pokouší se 
o dramatizaci textu.
Základy literární teorie

Způsoby interpretace literárních 
a jiných děl

Tvořivé činnosti 
s literárním textem
struktura 
a jazyk literárního díla





volná repro-dukce přečte-ného nebo sly-šeného textu, záznam 
a reprodukce hlavních myš-lenek, inter-pretace literár-ního textu, přednes vhod-ných literár-ních textů, dramatizace

Rozlišuje literaturu hodnotnou 
a konzumní, svůj názor doloží argumenty.
U současných autorů posu-zuje díla vhod-ná pro děti 
a mládež (popř. časopi-sy, filmy, telev. pořady apod.).
Základy literární teorie

Způsoby interpretace literárních děl
literatura umělecká

Porovnává různá ztvárně-ní téhož námě-tu v literárním, dramatickém 
i filmovém zpracování.
Srovnání provádí pouze u známých titulů.
Základy literární teorie

Způsoby interpretace literárních 
a jiných děl
struktura 
a jazyk literárního díla
poučení o fil-mu a divadle
Formuluje ústně i písem-ně dojmy 
ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmo-vého před-stavení a názo-ry na umělec-ké dílo.
Názory sděluje ústně v rámci literárních (kulturních) aktualit a be-sed o četbě (umění), pí-semně v čte-nářských (kulturních) denících 
při zpracová-vání souvislé individuální četby. Dojmy vyjadřuje 
i výtvarně (ilustrace 
k textu).
Základy literární teorie

Způsoby interpretace literárních 
a jiných děl

Tvořivé činnosti 
s literárním textem
struktura 
a jazyk literárního díla





vlastní výtvarný doprovod 
k literárním textům








výtvarná výchova
Tvoří vlastní literární text podle svých schopností 
a na základě osvojených znalostí zákla-dů literární teorie.
O vlastní lite-rární tvorbu se alespoň poku-sí. Jako autor se může pre-zentovat veřej-ným vystou-pením před třídním (škol-ním) kolekti-vem, účastí 
v přehlídkách, soutěžích 
či publiková-ním
 v časopisech apod.
Základy literární teorie





Literární druhy, žánry 
a historie

Tvořivé činnosti 
s literárním textem
literatura umělecká 
a věcná, struktura 
a jazyk literárního díla

literární druhy a žánry


vytváření vlastních textů 



Komunikační a slohová výchova /sloh/ 6. ročník

Očekávané výstupy
Dílčí výstupy
Tematický okruh
Učivo
Poznámky


Využívá základy studij-ního čtení, vy-hledává klíčo-vá slova, for-muluje hlavní myšlenky tex-tu, vytvoří otázky a struč-né poznámky, výpisky nebo výtah z přečte-ného textu; sa-mostatně při-praví a s opo-rou o text přednese referát.
Na základě čtenářských dovedností se učí pracovat 
s textem 
(v souladu 
s očekávaným výstupem).

Nacvičuje tvorbu a před-nes referátu (přiměřená náročnost).
Čtení













Mluvený projev

Písemný projev
praktické (po-zorné, přimě-řeně rychlé, znalost orientačních prvků v textu), věcné (studij-ní, čtení jako zdroj informa-cí, vyhledáva-cí), kritické (analytické, hodnotící) 

referát 


výpisek, teze
různé předměty












Rozlišuje
 ve čteném nebo slyšeném textu fakta 
od názorů 
a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovná-váním s do-stupnými zdroji.
Dokáže si (přiměřeně věku a schop-nostem) vy-tvořit vlastní stanovisko 
a veřejně ho prezentovat.
Čtení








Naslouchání









Písemný projev
věcné (studij-ní čtení jako zdroj informa-cí, vyhledáva-cí), kritické (analytické, hodnotící), prožitkové

věcné (sou-
středěné, aktivní), kritic-ké (objektivní a subjektivní sdělení, komu-nikační záměr mluvčího), zá-žitkové

vyjádření po-stoje ke sdělo-vanému obsa-hu

Rozlišuje sub-jektivní a ob-jektivní sděle-ní a komuni-kační záměr partnera 
v hovoru.
K získání zku-šeností při roz-lišování sub-jektivity, ob-jektivity a ko-munikačního záměru autora jazykového projevu využí-vá kontakt 
s okolím 
a probírání vhodných komunikač-ních žánrů.
Naslouchání













Čtení




Písemný projev
praktické (vý-chova k empa-tii, podnět 
k jednání), kritické (ob-jektivní a sub-jektivní sděle-ní, komunikač-ní záměr mluvčího, ma-nipulativní pů-sobení proje-vu)

kritické (ana-lytické, hodno-tící), prožitko-vé 

vyjádření postoje 
ke sdělova-nému obsahu

Rozpoznává manipulativní komunikaci 
v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj.
Manipulativní komunikaci nacvičuje např.
 při probírání oznámení 
a zprávy.
Naslouchání









Čtení
kritické (objektivní 
a subjektivní sdělení, komu-nikační záměr mluvčího, ma-nipulativní pů-sobení proje-vu)

věcné (čtení jako zdroj in-formací, vy-hledávací), kritické (ana-lytické, hodno-tící)
výchova 
k občanství
V mluveném projevu připra-veném i im-provizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních a paralingvál-ních prostřed-ků řeči.
Mluvený projev nacvi-čuje při mluv-ních cvičeních a užívání mlu-vených komu-nikačních žánrů.
Naslouchání







Mluvený projev


kritické (zvu-kové prostřed-ky souvislého projevu 
a prostředky mimojazyko-vé)

zásady kulti-vovaného pro-jevu (prostřed-ky nonverbální a paralingvál-ní), komunikační žánry: připra-vený i nepři-pravený projev na základě poznámek ne-bo bez pozná-mek, referát

Odlišuje spi-sovný a nespi-sovný projev 
a vhodně užívá spisovné jazy-kové prostřed-ky vzhledem ke svému ko-munikačnímu záměru.
Rozlišuje útvary českého jazyka 
a vhodně jich využívá 
v jazykových projevech.
Mluvený projev



Písemný projev
zásady dorozumívání ( komunikační normy) 

na základě poznatků 
o jazyce

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazy-kovými pro-středky vhod-nými pro da-nou komuni-kační situaci.
Při všech formách vyjadřování dbá 
na jazykovou kulturu.
Mluvený projev















Písemný projev
zásady doro-zumívání (ko-munikační normy, základ-ní mluvené žánry podle komunikační situace), zása-dy kultivova-ného projevu (technika mlu-veného proje-vu, prostředky nonverbální 
a paraling-vální)

na základě poznatků o ja-zyce a stylu, 
o základních slohových postupech 
a žánrech

Uspořádá informace 
v textu s ohle-dem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování.
Vytváření kompozice nacvičuje pře-devším u těch-to komunikač-ních žánrů: vypravování, popis, ozná-mení, zpráva, objednávka, dopis.
Mluvený projev



Písemný projev 
základní mlu-vené žánry podle komuni-kační situace

 na základě poznatků o ja-zyce a stylu, 
o základních slohových postupech 
a žánrech, vlastní tvořivé psaní (komu-nikační žánry: výpisek, teze, objednávka, soukromý 
a úřední dopis)
doplnit vypravování, popis, oznámení, zprávu
Využívá poznatků o ja-zyce a stylu
 ke gramaticky 
i věcně správ-nému písem-nému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlast-nímu tvořivé-mu psaní 
na základě svých dispozic 
a osobních zájmů.
Písemný projev nacvi-čuje předev-ším u těchto komunikač-ních žánrů: vypravování, popis, ozná-mení, zpráva, objednávka, dopis, výpis-ky, teze.
Písemný projev
na základě poznatků o ja-zyce a stylu, 
o základních slohových postupech 
a žánrech, vy-jádření postoje ke sdělované-mu obsahu, vlastní tvořivé psaní (komu-nikační žánry: výpisek, teze, objednávka, soukromý 
a úřední dopis)



Komunikační a slohová výchova /sloh/  7. ročník

Očekávané výstupy
Dílčí výstupy
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Využívá základy studij-ního čtení - vyhledá klí-čová slova, formuluje hlavní myšlen-ky textu, vy-tvoří otázky
a stručné po-
známky, výpisky nebo výtah 
z přečteného textu; samostatně připraví 
a s oporou 
o text přednese referát. 
Zdokonaluje čtenářské dovednosti, práci s textem ( v souladu 
s očekávaným výstupem).
Dovednosti vytvořit 
a přednést referát využívá i v jiných předmětech.
Čtení














Mluvený projev

Písemný projev
praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků v textu), věcné (studijní čtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické (analytické, hodnotící)

referát 


výpisek, 
teze
různé předměty
Odlišuje 
ve čteném nebo slyšeném textu fakta 
od názorů 
a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáním 
s dostupnými zdroji.
Dokáže si (přiměřeně věku a schop-nostem) vytvořit vlastní stanovisko 
a veřejně ho prezentovat.
Čtení









Naslouchání









Písemný projev
věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické (analytické, hodnotící ), prožitkové

věcné (sou-středěné, aktivní), kritic-ké (objektivní a subjektivní sdělení, komu-nikační záměr mluvčího),zá-žitkové

vyjádření postoje ke sdě-lovanému obsahu

Rozlišuje subjektivní 
a objektivní sdělení a ko-munikační záměr partnera v hovoru.
Rozlišování subjektivity, objektivity 
a komunikač-ního záměru autora jazyko-vého projevu procvičuje při jednání s oko-lím a probírání vhodných ko-munikačních žánrů.
Naslouchání













Čtení




Písemný projev
praktické (vý-chova k empa-tii, podnět 
k jednání), kritické (objektivní 
a subjektivní sdělení, komu-nikační záměr mluvčího, manipulativní působení pro-jevu)

kritické (ana-lytické, hodno-tící), prožit-kové 

vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu

V mluveném projevu připra-veném 
i improvizova-ném vhodně užívá verbál-ních, nonver-bálních i para-lingválních prostředků řeči.
Mluvený projev procvi-čuje při mluv-ních cvičeních a užívání mluvených komunikač-ních žánrů.
Naslouchání







Mluvený projev
kritické (zvu-kové prostřed-ky souvislého projevu 
a prostředky mimojazyko-vé)

zásady kulti-vovaného pro-jevu (prostřed-ky nonverbální a paralingvál-ní), komunikační žánry: připravený 
i nepřipravený projev na zá-
kladě poznámek nebo bez po-známek,referát

Rozlišuje spisovný 
a nespisovný projev a vhod-ně užívá spi-sovné jazyko-vé prostředky vzhledem 
ke svému komunikační-mu záměru.
Rozlišuje útvary českého jazyka a vhod-ně jich využí-vá v jazyko-vých proje-vech.
Mluvený projev



Písemný projev
zásady dorozumívání (komunikační normy) 

na základě poznatků 
o jazyce

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazy-kovými pro-
středky vhodnými 
pro danou komunikační situaci.
Při všech formách vyjadřování dbá 
na jazykovou kulturu.
Mluvený projev















Písemný projev
zásady doro-zumívání (ko-munikační normy, základ-ní mluvené žánry podle komunikační situace), zása-dy kultivova-ného projevu (technika mlu-veného proje-vu, prostředky nonverbální 
a paraling-vální)

na základě poznatků o ja-zyce a stylu, 
o základních slohových postupech 
a žánrech

Uspořádá informace 
v textu s ohle-dem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování.
Vytváření kompozice procvičuje především 
u těchto komu-nikačních žánrů: vypravování, popis, subjek-tivně zabarve-ný popis, cha-rakteristika, žádost, pozvánka.
Písemný projev
na základě poznatků o ja-zyce a stylu, 
o základních slohových postupech 
a žánrech, vy-jádření postoje ke sdělované-mu obsahu, vlastní tvořivé psaní (komu-nikační žánry: subjektivně zabarvený po-pis, charakte-ristika, žádost, pozvánka)
doplnit vypravování, popis
Využívá po-
znatků o jazy-ce a stylu 
ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu 
a k tvořivé práci s textem nebo i k vlast-nímu tvořivé-mu psaní 
na základě svých dispozic 
a osobních zájmů.
Písemný pro-jev procvičuje především 
u těchto komu-nikačních žánrů: vypra-vování, popis, subjektivně zabarvený po-pis, charakte-ristika, žádost, životopis, pozvánka, teze.
Písemný projev
na základě poznatků o ja-zyce a stylu, 
o základních slohových postupech 
a žánrech, vy-jádření postoje ke sdělované-mu obsahu, vlastní tvořivé psaní (komu-nikační žánry: subjektivně zabarvený popis, charak-teristika, struk-turovaný živo-topis, žádost, pozvánka, teze)
užití odborných názvů


Komunikační a slohová výchova /sloh/ 8. ročník

Očekávané výstupy
Dílčí výstupy
Tematický okruh
Učivo
Poznámky


Využívá základy studij-ního čtení,  vy-hledá klíčová slova, formu-luje hlavní myšlenky tex-tu, vytvoří otázky a struč-né poznámky, výpisky nebo výtah z přečte-ného textu, sa-mostatně připraví 
a s oporou 
o text přednese referát.
Utvrzuje čte-nářské doved-nosti, čte s po-rozuměním.

Pracuje s tex-tem (v souladu s očekávaným výstupem)

Čtení













Mluvený projev

Písemný projev

praktické (po-zorné, přimě-řeně rychlé, znalost orien-tačních prvků v textu), věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, vy-hledávací), kritické (analytické, hodnotící) 

referát


výpisek, teze
různé předměty












Odlišuje 
ve čteném nebo slyšeném textu fakta 
od názorů 
a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáním 
s dostupnými zdroji.
Dokáže si (přiměřeně věku a schop-nostem) vytvořit vlastní stanovisko 
a veřejně ho prezentovat.
Čtení









Naslouchání









Písemný projev
věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické (ana-lytické, hodno-tící ), prožitkové

věcné (sou-středěné, aktivní), kritic-ké (objektivní a subjektivní sdělení, komu-nikační záměr mluvčího), zá-žitkové

vyjádření postoje ke sdě-lovanému obsahu

Rozlišuje sub-jektivní a ob-jektivní sděle-ní a komuni-kační záměr partnera
v hovoru.
Rozlišování subjektivity, objektivity 
a komunikač-ního záměru autora jazyko-vého projevu procvičuje 
při jednání
 s okolím 
a probírání vhodných ko-munikačních žánrů.
Naslouchání













Čtení




Písemný projev
praktické (vý-chova k empa-tii, podnět 
k jednání), kritické (objektivní 
a subjektivní sdělení, komu-nikační záměr mluvčího, ma-nipulativní pů-sobení proje-vu)

kritické (ana-lytické, hodno-tící), prožit-kové 

vyjádření postoje 
ke sdělova-nému obsahu

V mluveném projevu připra-veném 
i improvizova-ném vhodně užívá verbál-ních, nonver-bálních i para-lingválních prostředků řeči.
Mluvený projev procvičuje 
při mluvních cvičeních 
a užívání mluvených komunikač-ních žánrů.
Naslouchání







Mluvený projev
kritické (zvu-kové prostřed-ky souvislého projevu 
a prostředky mimojazyko-vé)

zásady kulti-vovaného pro-jevu (prostřed-ky nonverbální a paralingvál-ní), komunikační žánry: připravený 
i nepřipravený projev na zá-
kladě pozná-mek nebo bez poznámek, referát

Odlišuje spi-sovný a nespi-sovný projev 
a vhodně užívá spisovné prostředky vzhledem 
ke svému komunikač-nímu záměru.
Rozlišuje útvary českého jazyka 
a vhodně jich využívá 
v jazykových projevech.
Mluvený projev



Písemný projev
zásady dorozumívání (komunikační normy) 

na základě poznatků 
o jazyce

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazy-kovými pro-
středky vhodnými 
pro danou komunikační situaci.
Při všech formách vyjadřování dbá 
na jazykovou kulturu.
Mluvený projev















Písemný projev
zásady doro-zumívání (ko-munikační normy, základ-ní mluvené žánry podle komunikační situace), zása-dy kultivova-ného projevu (technika mlu-veného proje-vu, prostředky nonverbální 
a paraling-vální)

na základě poznatků 
o jazyce 
a stylu, o zá-
kladních slohových postupech 
a žánrech

Uspořádá informace 
v textu s ohle-dem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezi-větného nava-zování.
Vytváření kompozice procvičuje především 
u těchto komu-nikačních žánrů: subjektivně zabarvený popis, charak-teristika lite-rární postavy, úvaha, výklad.
Písemný projev
na základě poznatků o ja-zyce a stylu, 
o základních slohových postupech 
a žánrech, vy-jádření postoje ke sdělované-mu obsahu, vlastní tvořivé psaní (komu-nikační žánry: subjektivně zabarvený popis, charak-teristika, teze, výklad, úvaha)

Využívá po-
znatků 
o jazyce
 a stylu ke gra-maticky i věc-ně správnému projevu 
a k tvořivé práci s textem nebo i k vlast-nímu tvořivému psa-ní na základě svých dispozic a osobních zájmů.
Písemný pro-jev procvičuje především 
u těchto komu-nikačních žánrů: subjektivně zabarvený po-pis, charakte-ristika literární postavy, úva-ha, výklad.
Písemný projev
na základě poznatků o ja-zyce a stylu, 
o základních slohových postupech 
a žánrech, vy-jádření postoje ke sdělované-mu obsahu, vlastní tvořivé psaní (komu-nikační žánry: subjektivně zabarvený popis, charak-teristika, teze, výklad, úvaha)



Komunikační a slohová výchova /sloh/  9. ročník

Očekávané výstupy
Dílčí výstupy
Tematický okruh
Učivo
Poznámky


Využívá zá-
klady studijního čtení - vyhle-dá klíčová slova, formu-luje hlavní myšlenky tex-tu, vytvoří otázky a struč-né poznámky, výpisky nebo výtah z přečte-ného textu, sa-mostatně připraví 
a s oporou 
o text přednese referát.
Zkvalitňuje práci s textem (v souladu
 s očekávaným výstupem).

Samostatně vytvoří 
a prezentuje referát.
Čtení













Mluvený projev

Písemný projev
praktické (po-zorné, přimě-řeně rychlé, znalost orien-tačních prvků v textu), věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, vy-hledávací), kritické (analytické, hodnotící) 
 
referát


výpisek, teze
různé předměty
Odlišuje 
ve čteném nebo slyšeném textu fakta 
od názorů 
a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáním 
s dostupnými zdroji.
Dokáže si (přiměřeně věku a schop-nostem) vy-tvořit vlastní stanovisko 
a veřejně ho prezentovat.
Čtení









Naslouchání









Písemný projev
věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické (analytické, hodnotící ), prožitkové

věcné (sou-středěné, aktivní), kritic-ké (objektivní a subjektivní sdělení, komu-nikační záměr mluvčího), zá-žitkové

vyjádření postoje ke sdě-lovanému obsahu

Rozlišuje subjektivní 
a objektivní sdělení a ko-munikační záměr partnera v hovoru.
Rozlišování subjektivity, objektivity 
a komunikač-ního záměru autora jazyko-vého projevu procvičuje
 při jednání 
s okolím 
a probírání vhodných ko-munikačních žánrů.
Naslouchání













Čtení




Písemný projev
praktické (vý-chova k empa-tii, podnět 
k jednání), kritické (objektivní 
a subjektivní sdělení, komu-nikační záměr mluvčího, ma-nipulativní pů-sobení proje-vu)

kritické (ana-lytické, hodno-tící), prožit-kové 

vyjádření postoje
ke sdělova-nému obsahu

Rozpoznává manipulativní komunikaci 
v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj.
Nacvičuje např. při pro-bírání oznáme-ní, zprávy 
a publicistic-kých útvarů.
Naslouchání









Čtení
kritické (objektivní 
a subjektivní sdělení, komu-nikační záměr mluvčího, manipulativní působení pro-jevu)

věcné (čtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické (analytické, hodnotící)
výchova 
k občanství
V mluveném projevu připra-veném
i improvizova-ném vhodně užívá verbál-ních, nonver-bálních i para-lingválních prostředků řeči.
Mluvený projev zkva-litňuje mluvní-mi cvičeními 
a praktickým zvládnutím mluvených komunikač-ních žánrů.
Naslouchání







Mluvený projev
kritické (zvu-kové prostřed-ky souvislého projevu 
a prostředky mimojazyko-vé)

zásady kulti-vovaného pro-jevu (prostřed-ky nonverbální a paralingvál-ní), komunikační žánry: připravený 
i nepřipravený projev na zá-
kladě pozná-mek nebo bez poznámek, referát
doplnit proslov
Zapojuje se 
do diskuse, řídí ji  
a využívá zá-sad komunika-ce a pravidel dialogu.
Umění diskuse nacvičuje 
v modelových situacích.
Naslouchání











Mluvený projev
praktické (vý-chova k empa-tii, podnět 
k jednání), kritické (zvu-kové prostřed-ky souvislého projevu 
a prostředky mimojazyko-vé)

zásady kulti-vovaného pro-jevu, diskuse

Odlišuje spi-sovný a nespi-sovný projev 
a vhodně užívá spisovné jazy-kové prostřed-ky vzhledem ke svému komunikační-mu záměru.
V praxi používá pouze vhodné jazykové prostředky.
Mluvený projev



Písemný projev
zásady doro-zumívání (ko-munikační normy) 

na základě poznatků 
o jazyce

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazy-kovými pro-
středky vhodnými 
pro danou komunikační situaci.
Při všech formách vyjadřování dbá 
na jazykovou kulturu.
Mluvený projev















Písemný projev
zásady doro-zumívání (ko-munikační normy, základ-ní mluvené žánry podle komunikační situace), zása-dy kultivova-ného projevu (technika mlu-veného proje-vu, prostředky nonverbální 
a paraling-vální)

na základě poznatků o ja-zyce a stylu, 
o základních slohových postupech 
a žánrech

Uspořádá informace 
v textu s ohle-dem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování.
Vytváření kompozice procvičuje 
u všech vhod-ných a probra-ných komuni-kačních žánrů (včetně proslovu).
Písemný projev
na základě poznatků 
o jazyce 
a stylu, o zá-
kladních slohových postupech 
a žánrech, vyjádření postoje 
ke sdělova-nému obsahu, vlastní tvořivé psaní (komu-nikační žánry:  charakteristi-ka, teze, výklad, úvaha)

Využívá po-
znatků 
o jazyce
 a stylu ke gra-maticky i věc-ně správnému projevu 
a k tvořivé práci s textem nebo i k vlast-nímu tvořivé-mu psaní 
na základě svých dispozic a osobních zájmů.
Tvorbu jazykových procvičuje 
u všech vhodných komunikač-ních žánrů.
Mluvený projev









Písemný projev
komunikační žánry:
připravený 
i nepřipravený projev na zá-
kladě pozná-mek nebo 
bez poznámek, referát, diskuse

na základě poznatků o ja-zyce a stylu, 
o základních slohových postupech 
a žánrech, vy-jádření postoje ke sdělované-mu obsahu, vlastní tvořivé psaní (komu-nikační žánry: subjektivně zabarvený popis, charak-teristika, teze, výklad, úvaha)
doplnit vypravování, popis, proslov





    Anglický jazyk


Charakteristika vyučovacího předmětu

Ve stále více propojeném světě nabývá výuka jazyka stále většího významu, kromě významu praktického a komunikativního. Jsou vytvořeny předpoklady pro budoucí zapojení žáků do vzájemné celosvětové komunikace nejen ústní formou, ale žáci mohou využít cizojazyčné materiály z různých oblastí vzdělávání. Výuka cizích jazyků napomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá k mobilitě jednotlivců jak v jejich osobním, tak profesním životě. 
Učitel by měl žákům vytvářet podmínky pro rozvoj schopností postupně chápat a interpretovat slyšené i čtené cizojazyčné texty a reagovat na ně.
Žáci by měli umět vést  konverzaci o problémech a situacích každodenního života, snažit se o správnou výslovnost, umět písemně zformulovat různá sdělení s využitím základních pravopisných pravidel. 
Měli by být postupně seznamováni s reáliemi anglicky mluvících zemí, s jejich zvyky a sociálními konvencemi.
Rovněž by si měli osvojovat správné učební postupy a zvyšovat celkovou úroveň svého vyjadřování a rozvoj osobnosti ve všech oblastech.
Rozšiřováním všeobecně kulturního obzoru se snažit o vytváření porozumění mezi národy, pěstování vzájemné tolerance a úcty k ostatním. 

Organizace výuky : Vyučuje se v šestém, sedmém, osmém a devátém ročníku vždy 3 hodiny týdně. Je-li více než 24 žáků, třída se dělí na dvě skupiny. Výuka probíhá střídavě v kmenové učebně a v odborné učebně jazyků. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut. 

Průřezová témata jsou realizována v těchto tématických okruzích :
A: Environmentální výchova
B: Mediální výchova
C: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
D: Multikulturní výchova
Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí :

Klíčové kompetence :  V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí.
A/ Kompetence k učení
B/ Kompetence k řešení problémů
C/ Kompetence komunikativní
D/ Kompetence sociální a personální


Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Na základě seznamování se s jazykem ve 3., 4. a 5. ročníku nastupuje v dalších ročnících hlubší osvojování jazyka jako dorozumívacího prostředku. Žáci si začínají uvědomovat odlišnosti mateřského a cizího jazyka. Je kladen požadavek na samostatnou práci a uvědomělý přístup k osvojování gramatického a lexikálního učiva. 
Ve vyšších ročnících se klade ještě větší důraz na rozvoj řečových dovedností a rovněž na rozvoj čtení s porozuměním a písemného vyjadřování. Využívá se různých časopisů a cizojazyčných materiálů z různých oblastí života i materiály související s humanitárními a přírodovědnými předměty. Rovněž se prohlubují znalosti reálií a historie jednotlivých anglicky mluvících zemí. Stále více se klade důraz na samostatnou práci žáků, autokorekci i skupinovou práci na dané téma. Uplatňuje se logičnost při osvojování účinných studijních dovedností a návyků. Dochází tak k logickému utřídění učiva.
V talentových třídách je předpokládáno, že si žáci osvojí základní učivo rychleji než v paralelních třídách, a proto je do jejich výuky začleněn i odběr anglických časopisů Hello a Friendship, s kterými se v hodinách nepravidelně pracuje. Dále je cílem obohatit výuku těchto žáků o prohloubení a rozšíření učiva, které jim pomůže si rychleji osvojit cizí jazyk a prakticky jej uplatňovat jak v oblasti komunikační, tak i v písemném vyjádření. Využívá se k tomu zpracovávání různých projektů či řešení problémových úloh k probíraným tématům, jejichž výsledkem mohou být individuální či skupinové počítačové prezentace, nástěnné projekty a další. Tvořivost těchto žáků je podněcována formou inscenačních a situačních metod, hojně je využíváno tzv. „hraní rolí“. 
Začlenění etické výchovy do hodin anglického jazyka je blíže specifikováno v příloze Etické výchovy č. 2.


6.ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty.
Používá sloveso „to be“ v rozhovorech při představová-ní, setkání, oslovení. 
Produktivní řečové dovednosti



Přítomný čas slovesa „to be“ – „být“ 

Opakování tvorby slovesa „to be“ v 1., 2., 3. osobě jednotného čísla a v 1., 2., 3. osobě množného čísla.

Typy sdělení :
Oslovení
Přivítání
Rozloučení
Setkání
Představování
Práce ve dvojicích k daným typům sdělení.

Skupinová práce při opakování všech typů sdělení. 

PT: B
(tvorba mediálního sdělení)

Výchova občanství
Sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy.
Tvoří otázky se zájmeny tázacími, jednoduché věty s ostatními typy zájmen.
Je schopen se zapojit do diskuse o rodině, škole, volném čase.
Produktivní řečové dovednosti



Opakování zájmen: 
- osobní zájmena
- ukazovací zájmena
- přivlastňovací zájmena
- tázací zájmena
- neurčitá zájmena 

Základní vztahy u zájmen tázacích

Procvičení slovní zásoby a sdělení týkajících se : 
- volného času 
- domova, rodiny
- obchodu, potravin
- hodin, rozvrhu hodin
Práce ve dvojicích nebo malých skupinkách (popisování vlastního domova, volného času, podle obrázku obchod, potraviny).

Samostatné vedení (žáci si hrají na učitele) 


Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky.
Tvoří věty s použitím přítomného času prostého
při konverzaci o sportu, zájmové činnosti, škole.
Receptivní řečové dovednosti


Tvorba přítomného času prostého v 1. a 2. osobě jednotného čísla a všech osobách množného čísla. 
Tvorba přítomného času prostého ve 3. osobě jednotného čísla.

Tvorba věty záporné a tázací ve všech osobách. 
Použití příslovcí častosti ve větách přítomného času prostého.

Slovní zásoba :
sport, zájmová činnost, škola
Individuální práce (sestavení jednoduchého textu o svých zájmech, sportovních činnostech za použití daného času a jeho přednesení třídě).
 
Práce ve dvojicích (popisy obrázků).

Tělesná výchova


Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky.
Správně používá přítomný čas průběhový ve větách a situacích týkajících se diskuse o lidských aktivitách.
Receptivní řečové dovednosti 


Tvorba přítomného času průběhového ve všech osobách. 
Tvorba věty záporné a tázací.
Správné uvědomění si  užití slovesa být a tvorby koncovky příslušného slovesa.

Práce s obrázky o lidských aktivitách (volného času, zájmové a sportovní činnosti)
Práce ve dvojicích (popisy obrázků za použití daného času,  soutěže o nejvíce správných vět)

PT: A
(lidské aktivity a problémy životního prostředí)

Vyžádá jednoduchou informaci.
Správně používá sloveso „have got“ ve všech osobách v jednodu-chých projektech týkajících se školy a domova.
Produktivní řečové dovednosti 


Tvorba vět za použití slovesa „have got“ v 1., 2. osobě jednotného čísla a v 1. – 3. osobě  množného čísla 
Tvorba slovesa „have got“ ve 3. osobě jednotného čísla. 

Tvorba věty záporné a tázací ve všech osobách pro situace z rodinného života, ze školního prostředí.
 
Slovní zásoba:
Zvířata
Hračky
Práce v malých skupinách (rozhovory, zjišťování co nejvíce o svých spolužácích, následné zpracování do projektů).


Vyžádá jednoduchou informaci.
Při rozhovoru o vztazích k okolnímu prostředí nebo vlastních schopnostech rozlišuje správný význam slovesa „can“.
Produktivní řečové dovednosti


Rozlišení obou významů slovesa „can“.
Tvorba jednoduchých vět s použitím způsobového slovesa „can“ v obou jeho významech při sděleních typu:
-	prosba, žádost
-	žádost o pomoc
-	služba

Tvorba věty záporné a tázací.
Skupinové diskuse  

PT: A
(základní podmínky života)

Výchova občanství
Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci.
Tvoří věty a vhodně používá  vazbu „there is / there are“ při diskuzích nad mapou Evropy a dalších tematicky zaměřených rozhovorech.
Receptivní řečové dovednosti



Správné tvoření  a použití vazby „there is / there are“ v jednoduchých větách.
Tvorba věty záporné a tázací ve všech osobách.

Rozhovory, popis, rozšíření slovní zásoby :  
Dům, byt
Škola
Mapa města, Evropy
Obchod
Příroda
PT: C
(Evropa a svět nás zajímá)

Přírodopis
Zěměpis
Vyžádá jednoduchou informaci.
Používá rozkazovací způsob při vytváření vhodných situací z reálného života.

Produktivní řečové dovednosti 


Tvorba rozkazovacího způsobu kladného i záporného :
- slovesa „to be“ 
- významových sloves
Vazba „let’s ...“ 

Typy sdělení :
Instrukce -udávání směru
Příkazy, zákazy
Školní řád
Rozhovory v malých skupinách (napodobování situací ze školy i mimo ni, hra na učitele)

PT: B
(práce v realizačním týmu) 

Zeměpis
Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích. 

Prakticky používá jednotné i množné číslo u podstatných jmen v ústním i písemném projevu. 


Správně určí počitatelné a nepočitatel-
né podstatné jméno. 


Používá přivlastňo-vací pád k vyjádření vlastnictví osoby.
Interaktivní řečové dovednosti 


Podstatná jména v jednotném a množném čísle.
Výjimky ve tvorbě množného čísla.
 
Slovní zásoba:
Nákupy, domov, rodina, bydlení, město 

Rozpoznání počitatelných a  nepočitatelných podstatných jmen. 

Tvorba přivlastňovací-ho pádu a procvičení v jednoduchých situacích. 
Práce s obrázky (rozlišení jednotného a množného čísla)

Projekt na téma rodina / škola s využitím přivlastňovací-ho pádu 

Rozhovory :
nákupy, vaření


Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci.
V jednotlivých situacích rozliší a využívá přídavné jméno a příslovce stejného slovního základu.
Receptivní řečové dovednosti


Vyvozování příslovcí ze slovního základu přídavných jmen

Okruh slovní zásoby :
-   barvy
-   oblečení
-	počasí

Diskuse o zájmových činnostech
Práce s obrázky (popis, hra - oblékání postav)

Individuální práce (předpověď počasí, např. dle televize)
Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty.
Prakticky používá číslovky v napodobo-vání reálných situací.


Produktivní řečové dovednosti


Číslovky základní a řadové.
Početní úkony do 100.
Opakování časových údajů s použitím řadových číslovek. 

Skupinové rozhovory: 
Obchod, nákupy
Cestování

Slovní zásoba :
Roční období
Dny v týdnu, měsíce
Skupinová práce (hra na obchod, rozpočítávání, apod.)

Matematika
Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty.
Správně používá místní a časové předložky v ústním i písemném projevu při samostatných pracích o domově a škole.
Produktivní řečové dovednosti 


Opakování a procvičování místních a časových předložek v různých situacích (škola, třída, domov, bydlení) ústní  i písemnou formou.

Individuální práce (popis věcí ve třídě, dětském pokoji)

Práce ve dvojicích (dotazování na umístění předmětů ve třídě)
Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace.
Používá správné časové údaje ve spojení s předložka-mi v rozhovorech v daných situacích.
Produktivní řečové dovednosti 


Tvorba časových údajů (podle hodin) se základními pojmy. 
Tvorba vět s použitím všech časových údajů ve spojení s příslušnými předložkami. 

Rozhovory: 
Denní program
Cestování
Škola
Práce na projektu (denní program)


Výchova ke zdraví
Čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného obsahu.
Pracuje s jednodu-chým textem z časopisu určeným pro studenty cizího jazyka.
Receptivní řečové dovednosti 


Využívání předešlých i nových vědomostních znalostí při čtení, rozborech a pochopení daného textu.
Čtení pohádek, krátkých příběhů, komiksů.
Skupinová práce (dramatizace vybraného příběhu)

PT: B
(kritické čtení a vnímání mediálního sdělení)
Používá dvojjazyčný slovník, vy-hledá infor-maci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku.
Využívá jednodu-
chých písemných textů k samostat-ným pracím.
Receptivní řečové dovednosti
Velká Británie – reálie
(zeměpisné údaje)
 
Práce s časopisy.

Projekt – známá místa

PT: B
(kritické čtení a vnímání mediálního sdělení)
Odvodí pravděpodob-ný význam nových slov z kontextu textu.
Získává nové poznatky o zemích mluvících anglicky včetně využití internetu.
Receptivní řečové dovednosti 


Svátky, tradice, zvyky - základní informace o anglicky i neanglicky mluvících zemích

Vánoce
Velikonoce
Využití časopisů, internetu - individuální samostatná práce, shromažďování materiálů

PT: C
(Evropa a svět nás zajímá)

Zeměpis
Vyžádá jednoduchou informaci.
Využívá základních znalostí jazyka při jednoduché konverzaci.
Produktivní řečové dovednosti


Londýn 

Získávání nových poznatků o daném prostředí.
Videonahrávky, diskuse

PT: D
(lidské vztahy)

Zeměpis
Výchova občanství
7. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy.
Správně používá tvary slovesa „to be“ v minulém čase při rozhovorech ve skupinách či v písemném projevu na daná témata.
Produktivní řečové dovednosti


Odvozením od přítomného času slovesa „to be“ tvoření vět s tvarem v minulém čase. Tvorba věty záporné a tázací.
Typy sdělení : napíše dopis o zajímavé cestě, své rodině, přátelích
Samostatná práce (dopis o svých zážitcích)

Skupinová práce (využití časopisů pro rozhovory nad přečtenými texty).
Sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy.

Užívá věty v minulém čase prostém s užitím pravidelných sloves při vyprávění rodinných příběhů a diskuse o minulosti Evropy.
Produktivní řečové dovednosti


Minulý čas prostý – pravidelný 

Tvorba minulého času prostého s pravidelnými slovesy.
Tvorba věty tázací a záporné s pomocným slovesem „did“ 

Slovní zásoba : 
Zájmy, doprava, cestování

Získávání informací o historii kontinentu

Skupinová práce (čtení textů o historii kontinentu)

Individuální práce (zpracování samostatného projektu k danému státu)

Práce ve dvojicích (otázky a odpovědi o zajímavém cestování)

PT: C
(Jsme Evropané)
Dějepis
Sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy.
Rozlišuje slovesa pravidelná a nepravidelná při tvorbě minulého času.
Produktivní řečové dovednosti


Určení nepravidelných sloves a tvorba minulého času s jejich použitím. Procvičení otázky a záporu. 

Slovní zásoba :
doprava, příroda

Typy sdělení - článek do šk. časopisu
Skupinová práce (diskusní klub na téma naší přírody a životního prostředí).

PT: A
(lidské aktivity a problémy životního prostředí)
Sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy.


Správně rozliší užití minulého času prostého a průběhového při sestavování příběhů ze sportovního prostředí, restaurace.
Produktivní řečové dovednosti


Minulý čas průběhový. 

Na základě přítomného času průběhového tvorba minulého času průběhového. 
Procvičení otázky a záporu.
Srovnávání obou časů. 

Témata :
Restaurace, počasí, sportovní činnosti
Skupinová práce (hra na restauraci)

Práce ve dvojicích (dialogy, komentování sportovních činností)
Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty.
Rozlišuje použití vazby „going to" při realizaci zadaných projektů.
Produktivní řečové dovednosti
Budoucí čas vyjádřený pomocí „going to“  - tvorba vět s použitím této vazby.

Projekty :
Budoucí plány, dovolená, volný čas, dopis
Práce ve skupinách (rozhovory o budoucích plánech, dovolené)

Individuální práce (zpracování zadaného projektu)

PT: C
(objevujeme Evropu a svět)

Zeměpis
Vyžádá jednoduchou informaci.
Používá modální slovesa „must / mustn’t” (muset / nesmět) při popisu závazků, povinností a zákazů. 
Produktivní řečové dovednosti
Tvorba jednoduchých vět s příslušným ekvivalentem slovesa „must“ 

Typy sdělení :
Rozkazy
Zákazy

Slovní zásoba:
Školní předměty
Školní řád
Individuální práce (nebo ve dvojicích) - článek do časopisu - dětský školní řád

PT: B
(tvorba mediálního sdělení)

Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky.
Při samostatné práci na jednu z běžných životních situací dokáže správně využít podmiňovací způsob pomocných sloves "will, shall".
Receptivní řečové dovednosti
Rozlišení jednotlivých tvarů podmiňovacího způsobu pomocných sloves „will / shall“  a vytváření vět s jejich použitím 

Běžné životní situace :
Na pouti, v ZOO, na výletě

Slovní zásoba :
Festivaly, tradice
Práce s pracovními listy, obrázky (vyjadřování názoru, doporučení, reakce na vyobrazené situace)

PT: D
(lidské vztahy)

Výchova občanství
Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci.
Prakticky vyhodnotí a používá zájmena předmětná.
Receptivní řečové dovednosti
V kontextu věty vyhodnotí a používá příslušná zájmena předmětná. 

Práce s texty :
Oslavy, dopis, formulář
Individuální práce (správné doplnění předmětných zájmen do vět)

Samostatná práce (sestavení jednoduché pozvánky na libovolné téma)
Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace.
Dokáže rozlišit, přečíst a  zapsat jednotlivé typy složených i řadových číslovek, velké číslovky, data při skupinových diskusích o historii, při společen-
ských  hrách, ve styku s obchodním světem.
Produktivní řečové dovednosti
Složené číslovky
Tvorba procent a zlomků

Řadové číslovky
 - rozšíření znalostí

Tvorba a procvičování čtení i zápisu velkých číslovek, včetně čísel za desetinnou čárkou.

Procvičování správného čtení i zápisu dat a letopočtů podle diktátu. 

Kapesné, obyvatelstvo, obchod, město, stát
Společenské hry
Historie
Rozhovory ve dvojicích či skupinách o kapesném.

Práce ve dvojicích (pracovní listy).

Skupinové aktivity (společenské hry s čísly, hra na učitele)

PT: D
(kulturní diference)

Matematika
Dějepis

Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky.
Správně rozlišuje a používá předložky místní a časové téměř ve všech oblastech základních mezilidských  vztahů. 

Receptivní řečové dovednosti
Na příslušných situacích procvičuje předložky časové i místní ústní a písemnou formou. 

Témata k procvičení:
Na prázdninách, denní program, škola, hudba, nástroje, počasí, ve městě, cestování, dopravní prostředky, bydlení, obchod, mapa
Popisy obrázků k daným tématům.

Hledání chyb v textech a jejich opravy.

Skupinová práce (zaměření pozornosti na jednotlivé předložky  a hledání všech známých vazeb se jmény)
Využití dvojjazyčného slovníku.
Odvodí pravděpodob-ný význam nových slov z kontextu textu.
Využívá správný anglický slovosled při tvorbě vět a konverzaci.
Receptivní řečové dovednosti
Sestavování vět dle anglického slovosledu 

Přeházená slova ve větě
Hry, kvizy
Hledání chyb

Čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného obsahu.
Pracuje s tématicky zaměřeným textem.
Receptivní řečové dovednosti
Londýn – reálie, historie

Získávání nových informací v oblasti zeměpisných i historických údajů. 

časopis,  video, obrazový materiál
Využití dvojjazyčného slovníku, zaměřeno na čtení a poslech.

Hledání doplňkových materiálů s pomocí internetu (zaměřeno na samostatnou práci žáků).

PT: B 
(vnímání autora mediálních sdělení)

PT: D
(kulturní diference)

Zeměpis
Dějepis
Používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku.
Pomocí různých časopisů a jiných materiálů získává další informace a vědomosti.
Receptivní řečové dovednosti
Srovnávání tradic a kultury jednotlivých států 

Monarchie

časopisy, video, obrazový materiál
PT: C
(objevujeme Evropu a svět)

Dějepis
Zeměpis
Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
Využívá jednoduché vazby a fráze při konverzaci.
Interaktivní řečové dovednosti
Londýn

Konverzace o dosud známých informacích ze současnosti i minulosti Londýna.
PT: C
(Evropa a svět nás zajímá)

Zeměpis
Dějepis
Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace.
Za pomoci jednotlivých tématicky zaměřených textů sestaví samostatnou práci na dané téma.
Produktivní řečové dovednosti
Svět zábavy a sportu

internet
časopisy, obrazový materiál 


Projekt – téma dle vlastního výběru

PT: B
(tvorba mediálního sdělení)


8. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty.
Rozlišení jedno a dvouslabič-ných přídavných jmen od víceslabič-ných a správné použití vystupňova-ných tvarů ve větě (schopnost využít v zadané eseji či nepřipravené konverzaci při exkurzi).
Produktivní řečové dovednosti
Tvorba stupňování přídavných jmen jedno a dvouslabič-ných.

Tvorba stupňování přídavných jmen víceslabičných

Nepravidelné stupňování přídavných jmen 

Zaměřeno na porovnávání :
- počasí
- států
- přírodních podmínek
- vztahu člověka a společnosti

Rozhovor (pracovní listy s obrázky, porovnávání vyobrazených věcí, jevů)

Exkurze do města, přírody. 

Skupinové práce (výběr  určitého tématu a vytvoření eseje založené na porovnávání s jinými jevy či vlastními názory)
Využití internetových článků, předpovědí, informací.

PT: D
(princip sociálního smíru a solidarity)

PT: A
(vztah člověka k prostředí)

Výchova občanství
Přírodopis
Zeměpis
Sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy.
Tvoří přepdpovědi o budoucnosti, nabídky, sliby v budoucím čase s použitím pomocného slovesa „will“. 






Tvoří věty a využívá obou budoucích  tvarů „will / going to“ v příslušných situacích týkajících se volby povolání, svých přání, zálib. 
Produktivní řečové dovednosti
Tvorba budoucího času s pomocným slovesem „will“, případně „shall“. 

Typy sdělení :
nabídka, slib, předpověď budoucnosti 
 
Slovní zásoba:
 - planety
 - prázdniny

Na základě pravidel pro použití „will / going to“ tvoří věty s příslušným tvarem 

Slovní zásoba:
Média, filmy
Povolání
Práce ve dvojicích (dialogy, napodobování situací z domova, ulice, MHD, veřejných budov apod.)

Projekt na téma 21. století (možno i ve dvojicích či malých skupinkách)

PT: B
(práce v realizačním týmu)






Vyžádá jednoduchou informaci.
Rozlišuje modální slovesa a využívá jejich modifikací při žádostech, vyjadřování povinností, schopností, povolení, možných aktivit.
Produktivní řečové dovednosti
Tvorba vět a příslušných situací s využitím opisů modálních sloves „can, must, may“ pro minulost, přítomnost i budoucnost :
- can / be able to / could
- must / have to
- may / be allowed to / might 

Témata procvičení :
Škola, rodina, párty
Člověk a společnost
Cestování

Slovní zásoba:
Péče o zdraví, lidské tělo (podrobnější popis)
Práce ve dvojicích či malých skupinách (napodobování reálných situací)

Práce s obrázky (rozházené postavy a jejich seřazování zpět)

Projekt na téma zdravé výživy, aktivního pohybu, péče o zdraví.

PT: A
(lidské aktivity a problémy životního prostředí)

Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Odvodí pravděpodob-
ný význam nových slov z kontextu textu.
Rozeznává situace pro použití předpřítom-ného času a užívá jej při diskusích, sdělování osobních zážitků, rozhovorech k daným tématům.
Receptivní řečové dovednosti
Tvorba vět v předpřítom-ném čase s využitím příčestí trpného nepravidel-
ných sloves i sloves pravidelných 

Zapojování pomocných časových údajů do vět :
- since / for
- ever / never
- already / just / yet 

Téma k diskusi:
-	na návštěvě
-	ve městě
-	v divadle, v kině

Typy sdělení :
-	dopis či 
e-mailová zpráva z  dovolené

Individuální práce (čtení nových textů se správným rozpoznáním předpřítomného času včetně pomocných údajů)

Vyprávění o minulých zážitcích k daným tématům.

Skupinové diskuse o vývoji médií (dříve a dnes, jejich vliv na člověka a společnost - za přispění vlastních materiálů studentů - internetové články, 
videonahrávky, poslech audiokazet)

PT: B
(fungování a vliv médií ve společnosti)

Výchova občanství
Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace.
Odvozuje věty v trpném tvaru od vět oznamova-cích a naopak. Dokáže vysvětlit postup přípravy či nějaké činnosti.
Produktivní řečové dovednosti
Na základě konkrétní modelové situace tvorba trpného rodu 

Typ sdělení :
Popis činnosti, výroby, přípravy 
Samostatná práce (záměna vět v činném rodě za věty v trpném rodě)

Práce ve dvojicích
(dramatizace přípravy, výroby či popisu činnosti ve třídě - praktická činnost s komentářem)

Popis obrázků za použití trpného rodu. 

PT: B
(tvorba mediálního sdělení)
Vyžádá jednoduchou informaci.
Využívá tázací dovětky v plynulé komunikaci jako projev zájmu a účasti v rozhovoru.
Produktivní řečové dovednosti
Vytváření tázacích dovětků k různým typům vět 

Témata k rozhovoru:
Péče o zdraví
Stravování, oblékání, Nákupy
Individuální práce (přiřazování správných tázacích dovětků k daným větám)

Rozhovory ve dvojicích či malých skupinkách k daným tématům.  
Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci.
Rozlišuje ve větách použití příslušného výrazu při zhodnocení schopností osoby či určité věci. 
Receptivní řečové dovednosti
Výrazy „too / enough“ 
(příliš / dost) 

Na základě zhodnocení situace používá daný výraz ve větě

Slovní zásoba:
Hudební nástroje, přístroje, oblečení
Práce s obrázky

Projekt / studie :
zhodnocení studentů sebe navzájem pro určité činnosti, povolání, hry na hudební nástroj atp. - následný projekt (studie) 

Hudební výchova
Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
Roztřídí a správně používá jednotlivé druhy zájmen při ústním i písemném vyjadřování. 
Receptivní řečové dovednosti
Zájmena- opakování,    srovnávání jednotlivých zájmen 

Zájmena přivlastňovací                samostatná.

Tvoření vět se zájmeny samostatnými odvozením z vět se zájmeny přivlastňovací-mi.

Slovní zásoba:
Koníčky
Hudební nástroje 
Zvířata
Při opakování zájmen využita práce s obrázky, 
opravy chyb.

Samostatná práce (výběr správného zájmena z více variant při doplňování zadaných vět).

Na základě přinesených fotografií a věcí procvičení osobních a přivlastňovacích zájmen  formou dialogů či rozhovorů (ptáme se na vlastnictví, rodinnou příslušnost, atp.) 
Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty.
Při vyjadřování přání, rad, plánů, cílů a stálých skutečností správně používá podmínkovou větu uskutečnitel-nou. 
Produktivní řečové dovednosti
Pochopení užití podmínkové věty budoucí a její užití ve větách. 

Typy sdělení : 
Přání, rozhovory, rady, plány, cíle
Pracovní listy (rozpoznání jednotlivých typů podmínkových vět, správné přiřazení či doplnění hlavních částí vět)

Individuální práce (sepsání listu přání a představ za použití podmínkové věty)

PT: B
(tvorba mediálního sdělení)
Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích.
Správně rozlišuje jednotlivé vazby při nabídkách, přáních, vyjadřování, čemu dává přednost.
Interaktivní řečové dovednosti
Vazba 
- would like/to
- I’d prefer/to
- I’d rather 

V nastolených situacích správně vyhodnotit a využít příslušný výraz ve větách a rozhovorech. 

Témata :
Návštěvy
Nákupy, restaurace
Lidské aktivity
Rozhovory zaměřené na konkrétní situace (dvojice, skupiny)

PT: D
(princip sociálního smíru a solidarity)

Výchova občanství

Čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného obsahu.
Užívá všech dostupných forem pro získání nových vědomostí.
Receptivní řečové dovednosti
USA – Kanada
- reálie, historie

Výběr a třídění informací z dostupných materiálů.
Čtení, porozumění textu.

Práce s :
časopisy,
publikacemi, obrazovým materiálem, počítačem
Projekt na probírané téma (ústní projev před třídou)

PT: D
(etnický původ)

Zeměpis
Dějepis
Používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku.
Z různých mediálních zdrojů rozšiřuje svoje vědomosti i o jiných anglicky mluvících zemích.
Receptivní řečové dovednosti
USA – Kanada
- slavné osobnosti 

Vybírá a třídí jednotlivé informace k daným tématům
Skupinové diskuse
(vyjadřování vlastního názoru za využití známých gramatických jevů).

PT: B
(interpretace vztahu mediálních sdělení a reality)
Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace
Využívá jednoduchých odborných textů k vytváření vlastních samostatných prací.
Produktivní řečové dovednosti
Životní prostředí 

Shlédnutí a poslech videomateriálů. 
Shromáždění dalších materiálů pro vlastní projekt.
Skupinové diskuse.

Projekt
- specifické zaměření dle vlastního výběru

PT: A
(lidské aktivity a problémy životního prostředí)

PT: B
(tvorba mediálního sdělení)
Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích.
Používá své jazykové vědomosti ke krátké konverzaci.
Interaktivní řečové dovednosti
Londýn

Upevňování konverzačních schopností a vazeb.

Porovnání s ji-nými světo-vými městy (z USA, Kanady)
PT: C
(Evropa a svět nás zajímá)

Zeměpis


9. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky.
Na základě zkušeností učení používá jednotlivých časů při vyprávění příběhů, převyprávění pohádek, vlastních zážitků, popisu zvyků a návyků.
Receptivní řečové dovednosti
Postupné opakování jednotlivých časů formou srovnávání jednotlivých časů v konkrétních situacích a textech. 

- přítomný prostý / přítomný průběhový
- minulý prostý / minulý průběhový
- minulý prostý / předpřítomný
- předpřítomný prostý / předpřítomný průběhový
- přítomný / budoucí 

Slovní zásoba :
Barvy, oblečení
Charakteristika osobnosti
Práce ve dvojicích (modelové situace, napodobování reálných situací)

Práce ve skupinách (dramatizace pohádky, příběhu)

Práce s videonahrávkami (komentáře, převyprávění)

Český jazyk
Odvodí pravděpodob-ný význam nových slov z kontextu textu.
Má povědomí o rozdílném používání předminulých časů, převážně pro využití v psaném projevu.
Receptivní řečové dovednosti
Předminulý čas prostý a průběhový 

Vyvozování a tvorba jednotlivých vět s použitím obou časů 
Práce s obrázky naznačujícími dva minulé děje v různých obdobích v minulosti.

Rozházené příběhy. 
Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci.
Na základě porovnávání a procvičování používá jednotlivé typy podmínko-
vých vět.
Dokáže v rozhovoru pomocí podmínko-
vých vět vyjádřit svůj postoj, názor.
Receptivní řečové dovednosti


Podmínkové věty : 
uskutečnitelné   (opakování) - tvoření podmínkové věty budoucí 

neuskutečnitelné 
- tvoření podmínky přítomné a minulé 

Typy sdělení:
Dopis
Korespondence
Skupinové diskuse, 
rozhovory.

Pracovní listy pro zvládnutí všech typů podmínko-
vých vět.

PT: B
(vnímání autora mediálních sdělení)

Český jazyk
Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci.
Tvoří gerundium ve správných situacích a má povědomí o rozlišení užití gerundia a infinitivu pro potřeby běžného hovoru.
Receptivní řečové dovednosti

Tvorba vět s použitím gerundia (podstatných jmen slovesných). 
Vazba „like“ + gerundium / to.
Další použití gerundia a infinitivu. 

Slovní zásoba:
Sporty
Koníčky
Zábava
Pracovní listy (opravy chybných vět).

Práce v malých skupinách (hra - ze známých sloves tvorba co nejdelších příběhů s využitím gerundia či infinitivní vazby sloves)
Sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy.
Správně včleňuje vazbu „used to“ do příslušného vyprávění o vzpomínkách z dětství, zážitcích z výletů, dovolených.
Produktivní řečové dovednosti
Tvoří věty s použitím vazby „used to“.
Tvorba věty záporné i tázací. 

Typy sdělení :
vyprávění, vzpomínky
Rozhovory (líčení vlastního dětství, zážitky z dovolených v zahraničí i ČR)

Samostatná práce (Město, stát - hledání konkrétních změn v kontrastu minulost / přítomnost za využití internetu, časopisů, knihovny. Následná diskuse ve skupinách)

PT: C
(Jsme Evropané)
Vyžádá jednoduchou informaci.
Tvoří příkazy,  rady a doporučení s pomocnými slovesy „should / ought to“.
Produktivní řečové dovednosti
Praktické procvičování vět za použití obou výrazů 

Projekt (sestavení pravidel, rad pro vybrané prostředí - škola, domov, veřejná budova, pracovní kolektiv, atd)

PT: B
(práce v realizačním týmu)
Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích.
Začlení vazbu „make sb. do st.“ do běžného rozhovoru.
Interaktivní řečové dovednosti
Procvičování užití vazby v různých časech 

Témata k rozhovoru :
Vyprávění, vzpomínky
Dovolená, výlet
Samostatná práce (sepsat list svých úspěchů, kdy se podařilo někoho k něčemu přimět)
Sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy.
Při tvorbě vět vnímá rozdíl v použití obou sloves.
Produktivní řečové dovednosti
Slovesa say / tell (říci) 

Na praktických příkladech procvičení použití obou sloves

Při rozhovoru a setkání využít slovesa pro reprodukci děje.
Rozhovory za využití obou sloves.

Pracovní listy (správné včleňování obou sloves do vět)
Sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy
V konkrétních situacích používá „neither / either, so / too“ a využívá je ve větách.
Produktivní řečové dovednosti
Vyjadřování souhlasu:
- neither / either
- so / too 
Vytvářením modelových situací správné vytváření těchto vět. 


Práce ve dvojicích (vyjadřování názorů, postojů a jejich konfrontace se spolužákem) 


Odvodí pravděpodob
-ný význam nových slov z kontextu textu.
Správně zařadí jednotlivé typy vztažných zájmen do konkrét
-ních vět o vyjadřování vlastnictví, o lidských vztazích, do časových a místních vět.

Rozlišuje použití těchto výrazů ve vztažných větách
Receptivní řečové dovednosti
Vztažná zájmena 
- who, which, that
Procvičení spojování vět se správným typem vztažného zájmena.

- whose, where, when 
Pochopení užití těchto tvarů v příslušných souvětích


Pracovní listy

Rozhovory (otázky a odpovědi k obrázkům, fotografiiím, majetku)
Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci.
Přiřazuje správná zájmena k jednotlivým typům vět, zeptá se na požadovanou informaci, dokáže využít zdůrazňova-cích  a neurčitých zájmen.
Receptivní řečové dovednosti
Zájmena : 
- tázací
- neurčitá
- zdůrazňovací 

Rozšíření dosavadních vědomostí.
Tvorba vět a modelových situací s použitím jednotlivých zájmen. 

Slovní zásoba :
Tělo
Rodina
Koníčky
Sport centrum
Zábava
Četba, porozumění, tvorba otázek, diskuse. 
Využití časopisů.

PT: B
(kritické čtení a vnímání mediálního sdělení)


Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty.
Seznámení a praktické užití řazení vlastností jednotlivých předmětů a osob při vyprávění a popisu.
Produktivní řečové dovednosti
Řazení vlastností 
– odstíny barev 

Na konkrétních příkladech řazení jednotlivých vlastností předmětů za sebou.
Rozšíření vědomostí o odstínech barev 

Typy sdělení:
Popis obrázku, osob, krajiny
Vyprávění o dovolené
Samostatná práce i práce ve dvojicích.

PT: C
(Evropa a svět nás zajímá)
Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace.
Na jednoduchých příkladech vyvození těchto gramatických jevů.
Převypráví pohádky, příběh, vyjádří své vzpomínky, přání.
Produktivní řečové dovednosti
Souslednost časů
Přání
Nepřímá řeč
Nepřímá otázka 

Na modelových situacích vyvodit příslušný gramatický jev a použít jej ve větách. 

Typy sdělení : vyprávění, vzpomínky, sdělování zkušeností
Skupinová práce (předávání zkušeností, zpracování daného tématu)

PT: B
(práce v realizačním týmu)
Používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku.
Pracuje s textem, který má odborné zaměření (porozumění, výtah důležitých informací).

Na základě získaných zkušeností formuluje své názory a myšlenky.
Receptivní řečové dovednosti
Svět budoucnosti 
(projekt)

Využití časopisů, internetu, knih, výběr tématu a jeho zpracování.

Dvojjazyčný slovník.
Skupinová práce.

PT: A 
(vztah člověka k prostředí)

Výchova ke zdraví
Výchova občanství
Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích.
Uplatňuje získané znalosti a vědomosti a snaží se domluvit v běžných situacích, vyjadřuje své názory, představy, myšlenky.
Orientuje se ve světě.
Interaktivní řečové dovednosti
Velká Británie – Londýn 

Rozšiřování konverzačních schopností v různých situacích a získávání dalších poznatků o daném státě.
Videonahráv-ky, internet, rozhovory, diskuse

PT: C 
(objevujeme Evropu a svět)

Zeměpis
Dějepis

5.3.1.3	Německý jazyk


Charakteristika vyučovacího předmětu


   Ve světě, který je více a více jazykově propojen, nabývá výuka cizího jazyka stále většího významu.  Kromě významu praktického se vytváří předpoklady pro zapojení žáků do vzájemné  komunikace nejen mezi národy Evropy, ale i celého světa.
   Činnost učitele by měla vytvářet pro žáky podmínky vhodné  pro rozvoj schopností chápat a interpretovat slyšený i čtený text, rozpoznat ho a reagovat na něj.
   Žáci by měli umět konverzovat v situacích a podmínkách každodenního života, snažit se o regulérní výslovnost, umět písemnou formou vyjádřit různá
sdělení ( při použití základních gramatických pravidel ). Žáci by se měli postupně seznamovat nejen s reáliemi jednotlivých německy hovořících států, ale i s jejich zvyklostmi, tradicemi a mentalitou.
   Žáci by si rovněž měli osvojovat správné učební postupy, zvyšovat si úroveň  vyjadřování pomocí větší lexikální zásoby.
    Žáci by měli být vedeni ke kulturní, rasové a náboženské toleranci mezi jednotlivými národy, k porozumění a úctě mezi nimi. 

Organizace výuky : Vyučuje se v 8. a 9. ročníku, vždy 3 hodiny týdně. Je-li více než 24 žáků, třída se dělí na dvě skupiny. Výuka probíhá střídavě v kmenové učebně a v odborné učebně jazyků. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.

Průřezová témata:  jsou realizována v těchto tématických okruzích :
A) Environmentální výchova
B) Mediální výchova
C) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
D) Multikulturní výchova

Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí :

Klíčové kompetence : V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytváření následujících klíčových kompetencí :

A) Kompetence k učení
B) Kompetence k řešení problémů
C) kompetence komunikativní


Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Žáci si ve větší míře uvědomují rozdíly mezi  mateřským  a cizím  jazykem. 
Rozvíjí se  gramatické a lexikální učivo, častěji jsou využívány různé formy samostatné i skupinové práce.
Při výuce jsou využívány časopisy a cizojazyčné  materiály ( prospekty, letáky, pozvánky, … )  z různých oblastí ( materiály související s humanitárními i přírodovědnými předměty ). 
Prohlubovat by se měly i znalosti reálií jednotlivých německy hovořících zemí.  
Stále více se klade důraz na logické uvažování žáků a na jejich samostatnou práci, dochází k logickému třídění učiva.    
            
8. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo 
Poznámky
Vyslovuje 
a čte plynule 
a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby
Správně vyslovuje 
a čte
německé hlásky, skupiny hlásek a slova
Pracuje s jednoduchým textem

Receptivní řečové dovednosti
 
Nácvik 
a postupné osvojování správné výslovnosti 
Seznámení 
se základními fonetickými jevy německého jazyka 
( intonace, přízvuk ) Vstupní fonetický kurz
Pozdravy, dny v týdnu, čísla 1 – 10, barvy, jména
Říkadla, jazyko-lamy


Čj, Vz, Vo
Rozumí známým
každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým větám
Sestaví jednoduché věty oznamovací
Receptivní řečové dovednosti
Slovosled 
ve větě oznamovací
Mikrodialogy
Rozumí jednoduchým pokynům 
a adekvátně 
na ně reaguje
Tvoří jednoduché věty tázací, příkazy
Receptivní  řečové dovednosti
Tvoření otázek
Otázka zjišťovací 
a doplňovací

Sdělí ústně 
i písemně základní údaje o své osobě, své rodině 
a běžných 
každodenních
situacích, vyplní základní údaje do formulářů
Prakticky
používá daná slovesa 
při konverzaci
Produktivní řečové dovednosti

Slovesa
„ heißen, wohnen “ 
v 1., 2. a 3. os.č.j. a 1. os. č. mn.

Slovní zásoba: 
Já a moje rodina, bydliště
Pozdrav, poděkování, představení se, souhlas, nesouhlas, adresa, telefon
PT: A
(Vztah člověka k prostředí),
( Základní podmínky života)

Rozhovor, scénka, dialog
Práce ve dvojici
Práce ve skupině

Vz, Vo
Rozumí obsahu 
a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci 
a odpověď 
na otázku
Umí posoudit
správnost informace
Tvoří věty s přídavnými jmény v přísudku 
a s vazbou 
„ von “
Receptivní řečové dovednosti

Podstatná jména se členem určitým 
a neurčitým
Přídavná jména v přísudku
Vazba „ von “

Slovní zásoba:
Škola 
a školní potřeby
PT: B
(Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení)




Vz, Vo
Reprodukuje 
ústně 
i písemně
stručně
obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy 
a jednoduché konverzace
Používá správně
pomocné sloveso 
„ haben “
a 4. pád podstatných jmen
Produktivní řečové dovednosti

Časování sloves beze změny
Pomocné sloveso 
„ haben “
4. pád podstatných jmen s neurčitým členem
Vazba „ am Montag “
Zápor „ nicht. kein “
Slovní zásoba:
Činnosti
a koníčky
Kamarádi, hry a hračky
PT: A
(Vztah člověka k prostředí)

Práce ve dvojici, práce ve skupině Pracovní listy

 Vz, Vo
Napíše jednoduchá sdělení 
a odpověď 
na sdělení 
za správného použití základních
gramatických struktur a vět
Tvoří věty  s časovými
předložkami 
a čísly do 30,
s vazbou „ ich möchte “ 
a podstatnými jmény ve 4. pádě
Produktivní řečové dovednosti

Základní časové údaje
Čísla do 30
4. pád podstatných jmen s určitým členem
Vazba „ ich möchte “
Časové údaje s předložkami „ um, am, 
im “
Množné číslo některých podstatných jmen

Slovní zásoba:
Narozeniny 
a jejich oslava
Vz, Vo, Z

Rozhovor, dialog
Zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované  konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace 
Využívá základních znalostí jazyka při jednoduché konverzaci
Interaktivní řečové dovednosti
Tvorba jednoduchých vět
PT: D
(Lidské vztahy)

Vz, Vo, D

Rozhovor, dialog
Používá abecední slovník učebnice 
a dvojjazyčný slovník
Využívá jednoduché texty k samostatné práci, získává další informace a vědomosti
Receptivní řečové dovednosti
Projekt 
PT: B
(Stavba mediálních sdělení)


9. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Rozumí obsahu 
a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci 
a odpověď 
na otázku
Získává nové poznatky 
o německy hovořících zemích 
Receptivní řečové dovednosti

Reálie Německa, Rakouska, Švýcarska
Německé názvy českých měst
Vazba „ es 
gibt “
PT: D
(Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech)
PT: C
(Evropa a svět nás vnímá)
(Objevujeme Evropu a svět)

D, Vo, Z

Individuální práce s textem.
Internet
Doplňkové materiály
Napíše jednoduchá sdělení 
a odpověď 
na sdělení 
za správného použití základních gramatických struktur a vět
Používá gramaticky správné tvary
sloves,
předložky 
ve správném pádu
Produktivní řečové dovednosti

Opak časování pravidelných sloves
Úvod do časo-vání nepravi-delných sloves a sloves s odlučitelnými předponami
Předložka „in “ ve 3. pádě č.j.
Další předlož-ky se 3. pádem
Slovní zásoba:
Týdenní program, denní program
Škola, rozvrh hodin
Vo, Vz
Zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace
Prakticky používá předložky, množné číslo podstatných jmen 
Produktivní řečové dovednosti


Předložka 
„ in “ se 4. pádem
Předložka 
„ zu “
Množné číslo dalších podstatných jmen
PT: A
( Ekosystémy)

Dialogy, scénky
Vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby
Pracuje s jednoduchým textem
Receptivní řečové dovednosti

Předložky se 3. pádem „ mit, von, bis, 
nach “
Způsobové sloveso 
„ müssen “
Vazba „ ich möchte “
Vazby „ ich fahre mit “ ,
„ tut mir weh “

Slovní zásoba:
Dopravní prostředky,
Cestování
Orientace v plánu města
Nemoc, části těla
PT: B
( Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení)

Samostatná práce na dané téma

Vz, Př, Z
Rozumí jednoduchým pokynům 
a adekvátně 
na ne reaguje
Používá číslovky 
do 100 00 prakticky
Receptivní řečové dovednosti

Číslovky do 100 000

Slovní zásoba: Nakupování
PT:A
(Vztah člověka k prostředí)

M, Vz
Rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím 
a jednoduchým větám
V jednotlivých situacích rozliší
a využívá slovesa nepravidelná 
a slovesa s odlučitelnými předponami

Receptivní řečové dovednosti


Časování dalších nepravidelných sloves a sloves s odlučitelnými předponami

Slovní zásoba: Počasí, roční období


PT: A ( Vztah člověka k prostředí)

Vo, Z

Samostatná práce na dané téma
Sdělí ústně 
i písemně základní údaje o své osobě, své rodině 
a běžných každodenních situacích, vyplní základní údaje 
do formulářů
Při ústním 
i písemném projevu využívá
správných tvarů přivlastňovacích
zájmen, v textu je rozpoznává
Produktivní řečové dovednosti

Přivlastňovací zájmena 
„ mein, dein, sein, ihr “ v 1. pádě

Slovní zásoba: Byt, bydlení
PT: A
( Vztah člověka k rostředí)

Pracovní listy, práce ve dvojici, práce ve skupině

Vo, Vz
Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy 
a jednoduché konverzace
Používá správné tvary sloves 
„ tragen, anhaben “
Produktivní řečové dovednosti

Slovesa
„ tragen, anhaben “

Slovní zásoba: 
Oblečení

PT: A 
(Vztah člověka k prostředí)

Rozhovor, popis

Vz
Používá abecední slovník učebnice 
a dvojjazyčný slovník
Využívá slovník při samostatné práci, k získávání nových informací
Receptivní řečové dovednosti

Projekt
PT: B
(Tvorba mediálního sdělení) 

Práce v mediálním týmu

Čj, Vo







5.3.2	Matematika a její aplikace



5.3.2.1	Matematika



Charakteristika vyučovacího předmětu

Matematika poskytuje žákům dovednosti a vědomosti potřebné pro orientaci v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. Současně přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti jako je vytrvalost, přesnost, systematičnost  a  pracovitost a pomáhá k rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti. Vede žáky k soustavné sebekontrole a ke schopnosti vyslovovat hypotézy a ověřovat je v praxi. Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou předpokladem k poznání přírodovědných oborů, ekonomiky, techniky a počítačových dovedností.


Organizace výuky:  Vyučuje se v šestém a sedmém ročníku 5 hodin týdně, v osmém a devátém ročníku vždy 4 hodiny týdně. Od sedmého ročníku si však žáci mohou vybrat jako povinně volitelný předmět seminář z matematiky. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.


Průřezová témata:
A: Osobnostní a sociální výchova



Klíčové kompetence:  V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření  následujících klíčových kompetencí:
	A/ Kompetence k učení
	B/ Kompetence k řešení problémů
	C/ Kompetence komunikativní
	D/ Kompetence sociální a personální

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:

Výuka matematiky je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v praktickém životě. Její obsah je rozdělen do čtyř tematických okruhů. 
Tematický okruh Číslo a proměnná  navazuje  na Čísla a početní operace z prvního stupně školy. Žáci si zde mají osvojit dovednost provádět určité početní operace, pochopit postup a propojit tuto početní operaci s reálnou situací. 
V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci  rozpoznávají  určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít nulovou hodnotu. Tyto změny žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, umí je konstruovat a matematicky přepsat. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce.  
V tematickém okruhu Geometrie v rovině a prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, uvědomují si vzájemné polohy těles v rovině nebo v prostoru, učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obsah a obvod.  Učitel přitom vede žáky i k řešení problémů, které vycházejí z životních situací. Nezanedbatelnou součástí tohoto tematického okruhu je i zdokonalování grafického projevu.
Důležitou součástí matematiky je jsou i Nestandardní aplikační úlohy a problémy, k jejichž řešení je třeba uplatnit i logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat všemi tematickými okruhy v průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy.
	Ve třídě pro talentované žáky je využívána metoda obohacování. 
Při obohacování učiva jsou voleny vhodné aktivizující výukové metody a využívány komplexní   metody (např. didaktické hry, situační (případové) metody, metody výuky s podporou počítače atd.). 



6. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem. Analyzuje a řeší jednoduché problémy, v nichž využívá matem. aparát v oboru celých a racionálních čísel
Provádí početní operace v oboru desetinných čísel, zaokrouhluje, porovnává. Užívá vlastností početních výkonů s desetinnými čísly. Řeší úlohy z praxe vedoucí k početním výkonům s desetinnými čísly. Převádí jednotky. Užívá kalkulátor.
Číslo a proměnná
Desetinná čísla
Porovnávání, sčítání a odčítání, násobení a dělení desetinným a přirozeným číslem, písemné algoritmy. Vlastnosti početních výkonů s desetinnými čísly. Rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě.

Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přir. čísel
Rozezná prvočíslo a číslo složené, provádí rozklad přir. čísla na prvočinitele, určí čísla soudělná a nesoudělná, určí společný dělitel a násobek, řeší jednoduché slovní úlohy
Číslo a proměnná
Dělitelnost 
Prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší spol. násobek, největší spol. dělitel, kritéria dělitelnosti.

Ve třídě pro talentované žáky je učivo rozšířeno 
o další znaky dělitelnosti.

Provádí početní operace v oboru celých a racionál-ních čísel, užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část přirozeným číslem, poměrem, zlom-kem, desetinným číslem, procentem
Uvádí zlomek na základní tvar, porovnává zlomky, zobrazí zlomek na číselné ose, upraví smíšené číslo na zlomek, převádí zlomek na číslo desetinné.
Číslo a proměnná
Rozšiřování a krácení zlomku, rovnost zlomků, smíšená čísla.

Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav

Řeší jednoduché lineární rovnice a provede kontrolu zkouškou
Číslo a proměnná
Lineární rovnice









Jde o jednoduché úlohy typu:
3x = 6;
x+5 = 7 apod.
Příprava pro řešení fyzikálních úloh

Určuje velikost úhlu měřením a výpočtem, využívá potřebnou matematickou symboliku
Narýsuje úhel dané velikosti, změří velikost úhlu pomocí úhloměru, sčítá, odčítá, násobí a dělí úhly ve stupních i minutách, vyznačí úhly vrcholové a vedlejší a zná jejich vlastnosti, sestrojí osu úhlu
 Geometrie v rovině a v prostoru
Rovinné útvary – úhel
Přímka, polopřímka, úsečka.
Osa úhlu, velikost úhlu, úhloměr, vedlejší a vrcholové úhly. Úhel ostrý, tupý, pravý, přímý
Ve třídě pro talentované žáky je učivo obohaceno 
o úhlové vteřiny a nekonvexní úhly.
Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí středově a osově souměrný útvar
Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti, určí osově souměrný útvar
Geometrie v rovině a v prostoru
Konstrukční úlohy
 – osová souměrnost

Charakterizuje a třídí základní  rovinné útvary. Načrtne a sestrojí základní rovinné útvary
Zná vlastnosti vnitřních a vnějších úhlů trojúhelníku, sestrojí a zná vlastnosti výšek, těžnic a těžiště, zná vlastnosti rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníka, sestrojí trojúhelník pomocí tří stran, sestrojí kružnici trojúhelníku opsanou a vepsanou.. Zná trojúhelníkovou nerovnost.
Geometrie v v rovině a v prostoru 
Rovinné útvary – trojúhelník



Určuje a charakterizuje základní prostorové útvary ( tělesa), analyzuje jejich vlastnosti. Odhaduje a vypočítává objem a povrch těles. Načrtne a sestrojí síť základních těles
Určuje a charakterizuje kvádr a krychli, analyzuje jejich vlastnosti. Odhaduje a vypočítává objem a povrch kvádru a krychle. Načrtne a sestrojí jejich síť.
Geometrie v rovině a v prostoru
Prostorové útvary – kvádr 
a krychle
Jednotky objemu, objem, povrch, síť. 



7. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tematický okruh

Učivo
Poznámky
Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá různé způso-by kvantitativního vyjádření vztahu celek – část přirozeným číslem, poměrem, zlom-kem, desetinným číslem, procentem
Provádí početní operace se zlomky, určí převrácené číslo, převádí zlomek na desetinné číslo, užívá zlomky k řešení praktických situací

Číslo a proměnná
Zlomky
Početní operace se zlomky, společný jmenova-tel, převrá-cené číslo, složený zlomek
Ve třídě pro talentované žáky je učivo prohloubeno o složitější úlohy.
Provádí početní operace v oboru čísel celých a racionálních. Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor. Užívá různé způsoby kvantitativní-ho vyjádření vztahu celek – část přirozeným číslem, poměrem, desetinným číslem, procentem.  
Provádí početní operace v oboru čísel celých a racionálních, porovnává dvě racionální čísla, určuje absolutní hodnotu a zobrazuje rac. číslo na číselné ose. Řeší úlohy z praxe s využitím čísel racionálních.
Číslo a proměnná
Čísla celá a racionální
Čísla kladná a záporná, čísla navzájem opačná, absolutní hodnota čísel, početní výkony s čísly ce-lými a de-setinnými, kladnými a zápornými. Čísla racionální.

Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem. Řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem. Pracuje s měřítky map a plánů.
Porovnává dvě veličiny poměrem, zvětšuje a dělí celek v daném poměru, řeší slovní úlohy z praxe s vyjádřením poměru. Pracuje s měřítky map a plánků, řeší slovní úlohy s využitím přímé a nepřímé úměrnosti a pomocí trojčlenky. 
Číslo a proměnná
Poměr. 
Měřítko. Přímá a nepřímá úměrnost. Trojčlenka

Určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti . Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
Zakreslí bod s danými souřadnicemi v pravoúhlé sou-stavě souřadnic, přečte souřadnice zakresleného bodu, zapíše tabulku a narýsuje grafy přímé a nepřímé úměrnosti
Závislosti, vztahy a práce s daty
Funkce – pravoúhlá soustava souřadnic
Základní znalosti pravoúhlé soustavy souřadnic. Jde o přípravu k rýsování grafu ve fyzice
Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část přiro-zeným číslem, po-měrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem, řeší aplikační úlohy na procenta ( i pro případ, že procentová část je větší než celek)
Umí vyjádřit část celku pomocí procenta, určí základ a procentovou část. Řeší aplikační úlohy na procenta ( i pro případ, že procentová část je větší než celek.)
Řeší jednoduché příklady na výpočet úroků.
Číslo a proměnná 
Procenta
Procento, promile, procentová část, počet procent, jednodu-ché úrokování

Užívá k argumentaci a k výpočtům věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků. Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí středově a osově souměrný útvar
Určí shodné útvary, užívá věty o shodnosti troj-úhelníků, sestrojí trojúhelník zadaný podle vět sss,sus, usu.
Sestrojí obraz útvaru ve středové souměrnosti, určí střed středově sou-měrného útvaru, užívá středovou souměrnost v praxi
Geometrie v rovině a v prostoru
Konstrukční úlohy, středová souměr-nost
Shodnost
Věty o shodnosti trojúhelníků, shodná zobrazení, středová souměr-nost
Ve třídě pro talentované žáky je učivo prohloubeno
znalostmi množinových zápisů konstrukcí.
Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary. Odhaduje a vypočítává obsah a obvod základních rovinných útvarů.Načrtne a sestrojí základní rovinné útvary.
Rozlišuje jednot-livé druhy rovno-běžníků a zná je-jich vlastnosti. Sestrojí rovnoběž-ník, zná výšky. Vypočítá jeho obvod a obsah. Vypočítá obsah trojúhelníka. Zná vlastnosti licho-běžníku. Sestrojí lichoběžník. Vypočítá jeho obvod a obsah.
Geometrie v rovině a v prostoru
Rovinné útvary
Trojúhel-ník, čtyřúhelník (lichoběž-ník, rovno-běžník) 
Ve třídě pro talentované žáky je učivo obohaceno 
o nekonvexní čtyřúhelníky.
Určuje a charak-terizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti. Odhaduje a vypo-čítává objem a po-vrch těles. Načrtne a sestrojí síť a ob-raz jednotlivých těles.
Sestrojí síť hranolu s trojúhelníkovou, lichoběžníkovou nebo trojúhelníkovou základnou, vypočítá povrch a objem takových hranolů.
Geometrie v rovině a v prostoru
Prostorové útvary – kolmý hranol
Ve třídě pro talentované žáky je učivo obohaceno 
o samostatné vytváření úloh z praxe.


8. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel. Užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu.
Určuje druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulátoru.
Provádí základní početní operace s mocninami a s odmocninami. 
Číslo a proměnná
Mocniny a odmocniny
Druhá mocnina a odmocnina. 

Zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů
Zná Pythagorovu větu a užívá ji v praxi. Řeší slovní úlohy vedoucí k použití Pythagorovy věty
Geometrie v rovině a v prostoru
Metrické vlastnosti v rovině – Pythagorova věta
Ve třídě pro talentované žáky je učivo obohaceno o samostatné vytváření úloh z praxe.
Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných, provádí početní operace s výrazy a rozklad mnohočlenu na součin
Určí hodnotu daného číselného výrazu, zapíše slovní text pomocí výrazů, sčítá a odčítá výrazy, násobí výraz jednočlenem, násobí mnohočlen mnohočlenem, vytýká, rozkládá mnohočlen na součin pomocí vzorců a vytýkáním  
Číslo a proměnná
Výrazy
Číselný výraz a jeho hodnota, proměnná, výrazy s proměnnými, mnohočle-ny

Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
Řeší lineární rovnici pomocí ekvivalentních úprav a provádí zkoušku, vypočítává hodnotu neznámé ze vzorce po dosazení číselných hodnot známých veličin, řeší slovní úlohy a úlohy z praxe s využitím lineárních rovnic.
Číslo a proměnná
Rovnice –
Lineární rovnice 
Ve třídě pro talentované žáky jsou žáci seznámeni s nerovnicemi.
Zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlast-nosti základních rovinných útvarů při řešení úloh, charakterizuje a třídí základní ro-vinné útvary, od-haduje a vypočí-tává obvod a obsah, načrtne a sestrojí zákl. rovinné útvary.
Sestrojí kružnici daného poloměru, určí vzájemnou polohu přímky a kružnice i dvou kružnic, sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodě i z daného bodu, užívá Thaletovu kružnici, vypočítává délku kružnice i obsah kruhu. 
Geometrie v rovině a v prostoru
Rovinné útvary
Kruh, kružnice
Vzájemná poloha kružnice a přímky, vzájemná poloha dvou kružnic. Obsah kruhu a délka kružnice. Číslo

Určuje a charak-terizuje základní prostorové útvary, analyzuje jejich vlastnosti. Odha-duje a vypočítává objem a povrch těles.Načrtne a se-strojí síť. Navrhne a sestrojí obraz .
Sestrojí síť válce, načrtne válec, vypočítá jeho objem a povrch. Řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům objemu a povrchu válce.
Geometrie v rovině a v prostoru
Prostoro-vé útvary 
Rotační válec
Síť,povrch a objem



Využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh.
Sestrojí osu úsečky, osu úhlu, sestrojí rovnoběžky s danou přímkou v dané vzdálenosti, sestrojí soustředné kružnice, sestrojí tečnu ke kružnici. Používá Thaletovu kružnici. Sestrojí trojúhelník i čtyřúhelník zadaný různými prvky v jednodušších případech,.
Geometrie v rovině a v prostoru
Konstrukční úlohy
Množiny všech bodů dané vlastnosti, Thaletova kružnice

Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data, porovnává soubory dat, vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem
Provádí jednoduchá statistická šetření a zapisuje jeho výsledky formou tabulky nebo vyjadřuje diagramem. Čte a sestrojuje tabulky a grafy. Určí četnost jednotlivých hodnot a zapisuje je do tabulky.Vypočítá aritmetický průměr.
Závislosti, vztahy a práce s daty
Závislosti a data
Schémata, diagramy, grafy, tabulky, četnost znaku, aritmetický průměr



9. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo
Poznámky


Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných, provádí početní operace s výrazy a rozklad mnohočlenu na součin
Určuje podmínky, za kterých má lomený výraz smysl, krátí a rozšiřuje lomené výrazy, provádí početní operace s lomenými výrazy.
Číslo a proměnná
Lomený výraz
Definiční obor výrazu, početní operace s lomenými výrazy
Ve třídě pro talentované žáky je učivo prohloubeno o složitější 
lomené výrazy.
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav.
Řeší jednoduché lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli. Řeší slovní úlohy vedoucí k použití rovnic s neznámou ve jmenovateli
Číslo a proměnná
Lineární rovnice
Rovnice s neznámou ve jme-novateli. 

Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
Řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými dosazovací a sčítací metodou provádí zkoušky. Řeší slovní úlohy pomocí soustav dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 
Číslo a proměnná
Lineární rovnice
Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými

Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí a grafem.
Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů. Určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí a grafem. Určí definiční obor funkce a množinu hodnot funkce. Sestrojí graf lineární funkce, přímé a nepřímé úměrnosti. 
Závislosti, vztahy a práce s daty
Funkce
Přímá a nepřímá úměrnost, lineární funkce
Ve třídě pro talentované žáky je učivo rozšířeno 
o kvadratickou funkci.
Užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
Určí podobné útvary v rovině. Určí a použije po-měr podobnosti. Sestrojí rovinný obraz podobný da-nému. Rozdělí úsečku dané délky v daném poměru. Užívá poměr po-dobnosti při práci s plánky a mapami.
Geometrie v rovině a v prostoru
Rovinné útvary
Podobnost
Věty o shodnosti a podobnosti trojúhelní-ků.
Měřítko mapy.
Ve třídě pro talentované žáky je učivo podobnosti
obohaceno 
o samostatné vytváření úloh z praxe.
Určuje a charakterizuje základní prostorové útvary, analyzuje jejich vlastnosti. Odhaduje a vypočítává objem a povrch těles. Načrtne a sestrojí síť jednoduchých těles. Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu.
Sestrojí síť jehlanu. Vypočítá objem a povrch jehlanu v jednoduchých případech.  Vypočítá objem a povrch kužele. 
Vypočítává objem a povrch koule.
Geometrie v rovině a v prostoru
Prostoro-vé útvary
Jehlan, rotační kužel, koule

Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací. Řeší úlohy na prostorovou představivost, apli-kuje a kombinuje poznatky a doved-nosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. 
Vzhledem k tomu, že učivo se probírá až v 9. ročníku, je dílčí cíl zároveň očekávaným cílem.
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Číselné a logické řady, číselné a obrázkové analogie, logické a netradiční geometrické úlohy

PT: A
(Osobnos-tní rozvoj),
( Sociální rozvoj)




Informační a komunikační technologie


5.3.3.1	Informatika a komunikace

Charakteristika vyučovacího předmětu
Stále více pracujeme s informacemi. Je to do jisté míry dáno i rozvojem techniky, která práci s informacemi výrazně urychluje a usnadňuje. Člověk, který se ve světě informací nedokáže správně a dostatečně rychle orientovat, bude mít nejen nižší kvalitu soukromého života, ale bude mít i omezené uplatnění v pracovním procesu.
V předmětu informatika by se žáci měli seznamovat se světem informací – měli by umět informace vyhledávat, ověřovat jejich věrohodnost, zpracovat je, uložit, případně informace vytvářet, zpracovat je a prezentovat je jak v elektronické, tak papírové podobě.
Učitel by měl žákům vytvářet podmínky pro jejich rozvoj v oblasti práce s informacemi. Měl by zadávat praktické úkoly nebo připravovat modelové situace, se kterými se budou žáci setkávat v praktickém životě.
Informatika je předmět, který bude pro školu vysoce finančně náročný – bude třeba pořizovat moderní hardwarové zařízení a softwarové vybavení.
Organizace výuky: Informační a komunikační technologie bude na 2. stupni vyučován jako povinný předmět INFORMATIKA A KOMUNIKACE v 7. ročníku ZŠ. Výuka bude probíhat po dobu 2 vyučovacích hodin 1x za dva týdny. V 8. a 9. ročníku se bude vyučovat povinně volitelný předmět INFORMATIKA a to v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně. 

Výuka bude probíhat v počítačové učebně. Je nutné, aby každý z žáků pracoval na svém PC. Učebna musí být vybavena dataprojektorem. 

Průřezová témata  jsou realizována v těchto tématických okruzích:
a) výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
b) environmentální výchova
c) mediální výchova

Klíčové kompetence: V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí:
kompetence k učení
kompetence k řešení problémů
kompetence komunikativní
kompetence sociální a personální
kompetence pracovní

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu


Základní dovednosti týkající se informačních a komunikačních technologií si žáci osvojí na 1. stupni ZŠ. Úlohou 2. stupně bude jejich znalosti prohlubovat a na základě vyššího stupně rozumového vývoje žáků probírat obtížnější učivo. Ve vyšších ročnících je možno řešit praktické situace, se kterými se žáci setkají v dospělosti.
Vysoký důraz bude kladen na schopnost využití Internetu – schopnost vyhledání i poskytnutí informace.
Dále bude kladen důraz na schopnost využívat textový editor, zpracování dat v tabulkovém editoru, který usnadňuje operace s čísly nebo daty, a programům pro prezentaci.
Žáci se naučí vytvářet kvalitní a estetické výstupy v tištěné formě – texty, grafiku..
Výpočetní technika bude využívaná jako multimediální.
Žákům budou vštěpovány zákony o duševním vlastnictví.
Žáci se naučí tvořivě využívat softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce.
Žáci poznají funkci výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů.
Žáci se naučí odpovědnému a etickému přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu či jiných médiích.
Učivo bude v rámci možností sledovat vývojové trendy informačních technologií a žáky s novinkami seznamovat.
Bude kladen důraz na posouzení hodnoty a relevance informací a informačních zdrojů, budou převáděny a procvičovány metody a nástroje jejich ověřování.

Nadaným žákům se upraví vzdělávací proces  - bude využívána především metody obohacování.  Cílem tohoto postupu je učivo prohloubit, rozšířit a obohatit o další informace, ale také stimulovat procesy objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb, které dané téma nabízí. Učivo bude rozšiřováno tak, aby učivo postihovalo mezioborové vztahy, prohlubováno tak, aby obsahovalo další podrobnosti a detaily o  probíraném učivu/tématu a  obohacováno o učivo, které je již nad rámec vzdělávacího programu (pracuje také se specifiky zájmů vzdělávaných).



7. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
prohlížeč WWW stránek, klient el. pošty, on-line komunikace, sledování nových trendů, práce s informacemi
vyhledávání INFORMACÍ a komunikace
internet,
vývojové trendy informačních technologií,
hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování
PT a, b, c
- ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory  a využívá vhodných aplikací
- uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem

práce v grafickém editoru, práce s obrázky, text, úpravy textu, tisk, grafika v textovém editoru, tabulky v textovém editoru, využití funkcí tabulkového editoru
ZPRACOVÁ-
NÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
- počítačová grafika, rastrové a vektorové programy
- tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání dat, jednoduché vzorce
PT c
- pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví

vytvoření právního vědomí
ZPRACOVÁ-NÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika

- používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
ukázka možností PC (vytvořené prezenta ce, multimédia)
ZPRACOVÁ-NÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, multimédia)
PT a, b, c
- zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
vytváření www stránek s pomocí editorů, vytvoření prezentace na PC
ZPRACOVÁ NÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, multimédia)
PT c





5.3.4. 	Člověk a společnost


    Dějepis


Charakteristika vyučovacího předmětu

Výběr učiva a jeho strukturalizace otevírá žákům pohled na hlavní období vývoje lidstva a vlastního národa. Seznamuje je s významnými historickými událostmi a osobnostmi dějin, které mají význam i pro orientaci v současném životě.
Žáky je nutné vést k tomu, aby chápali souvislosti celospolečenského dění se životem lidí ve vlastním regionu i souvislosti národních a světových dějin. Aby se naučili zařazovat události do chronologické následnosti a vysvětlovat jejich vzájemné vztahy (příčiny a důsledky ),aby se naučili o těchto souvisle vyprávět.
Ctít kulturní, duchovní i materiální výtvory lidstva a vlastního národa, chránit historické a kulturní památky a respektovat etnické, náboženské a kulturní odlišnosti jiných národů.
Pochopit, že žít v míru je prvořadá potřeba lidstva.

Organizace výuky:  Vyučuje se v šestém, sedmém, osmém a devátém ročníku vždy 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenové učebně žáků a vyučovací hodina má rozsah 45 minut.


Průřezová témata jsou realizována v těchto tématických okruzích:
A  Osobnostní a sociální výchova
B  Výchova demokratického občana
C  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
D  Multikulturní výchova
E  Environmentální výchova
F  Mediální výchova


Klíčové kompetence:  V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí
A  Kompetence k učení
B  Kompetence k řešení problémů
C  Kompetence komunikativní
D  Kompetence občanská


Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zpracován ve zvláštní kapitole a v její příloze č. 2 je obsaženo vše, co se dá využít při hodinách dějepisu






Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:


6. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Přesahy a vazby
Žák: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných znalostí.
Žák: - navštíví významná místa Rychnova n. Kn. a jeho okolí návaznosti na národní dějiny.
Člověk v dějinách
Význam zkoumání dějin
Vycházka
 
Vv, Z

Uvede příklady zdrojů informací o minulosti
Pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány
- vysvětlí způsob poznávání historie, navštíví okresní muzeum a archiv
- seznámí se se stylem práce a jejich posláním a zaměřením

Získávání informací o dějinách, historické prameny
Exkurze 

PT: A
(osobnost-ní rozvoj)
Orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
-	naučí se
orientovat v historickém čase, pracovat s mapou a časovou přímkou
-	dokáže
vyjmenovat hlavní období historie

Historický čas a prostor

Charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
-	objasní
význam období přisvojovacího hospodářství a období výrob-ního hospodářství
-	popíše vývoj
člověka, nástrojů, způsob obživy a společenské organizace
Počátky lidské společnos-ti
Člověk a lidská společnost v pravěku
Př , Vv

PT: A
( sociální rozvoj)
Objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost



PT: E
(lidské aktivity a problémy životního prostředí)
Uvede příklady archeologických kultur na našem území
-	popíše
pravěké osídlení Evropy a našich zemí
-	seznámí se s
prací archeologa a s pravěkým osídlením regionu


Z
Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací
-	objasní vliv
přírodních poměrů na vývoj v Mezopotámii, Egyptě, Indii a Číně
-	vysvětlí, v
čem byly příno-sem světové civilizaci
Nejstarší civilizace.Kořeny evropské kultury
Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz

Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví
-	seznámí se s
kulturou staroorientálních států ( s písmem, způsobem života, náboženstvím, uměním, vědou
-	a pochopí, v
čem byly přínosem pro rozvoj světové kultury


PT: D
( kulturní diferenci-ace)
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem

Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie
-	vysvětlí
význam styků Řeků s okolním světem
-	objasní dílo a
odkaz významných osobností 
-	porovná státní
zřízení a způsob života v Spartě a v Aténách
-	vysvětlí
podstatu a výz-nam křesťanství a vliv římské kultury na evrop-skou civilizaci
-	seznámí se s
dílem a odkazem významných osobností

Antické Řecko, Řím

Střední Evropa a její styky s antickým Středomořím
PT: B
( občan, občanská společnost a stát)


7. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu  nových etnik, christianizace a vznik států
Žák: 
- popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše
Křesťanství a středověká Evropa
Nový etnický obraz Evropy
PT: A
(osobnost-ní rozvoj)
Porovná  základní rysy západoevropské, byzantsko –slovanské a islámské kulturní oblasti
-	seznámí se
se vznikem prvních státních útvarů ve výc. a záp. Evropě, s přijímáním křesťanství
-  uvede pokusy o podmanění evropské civilizace
( Arabové, Turci, Normani)

Utváření států ve východoevropském a západoevropském kulturním okruhu a jejich specifický vývoj
Islám a islámské říše ovlivňující Evropu (Arabové, Turci)
PT: A
( sociální rozvoj)
Objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto útvarů v evropských souvislostech
-  vysvětlí počátky politické organizovanosti Slovanů a charakterizuje Sámovu říši, Velkomorav-skou říši a Český stát 

Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a postavení v Evropě
Vo, Čj
Vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
-  vysvětlí smysl křížových výprav a Svaté země
-  objasní pos-tavení a úlohu církve ve středověké společnosti

Křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy
Vo
Ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti
Uvede příklady románské a gotické kultury
-  popíše hospodářský a společenský život v ranném středověku
-  charakterizuje románskou a gotickou kulturu

Struktura středověké společnosti, funkce jednotlivých vrstev, kultura středověké společnosti, románské a gotické umění a vzdělanost
Vo, Vv, Čj

PT: D
( kulturní diferenci-ace)
Vysvětlí znovuobjevování antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto  požadavky

Vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život
-  chápe podstatu pojmu humanismus a renesance
-  seznámí se s významnými osobnostmi a jejich názory porovná s učením církve
-  seznámí se s názory M.J.Husa
-  pozná reformátory v dalších částech Evropy 
Objevy a dobývání
Počátky nové doby
Renesance, humanismus,husitství, reformace a jejich šíření Evropou
Vo, Vv, Čj, Z

PT: C
( objevuje Evropu a svět)
Popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky
-  popíše hlavní objevné cesty a vysvětlí význam
-  objasní jejich dopad na změny v hospodářské a kulturní oblasti v Evropě

Zámořské objevy a počátky dobývání světa
PT: D
( etnický původ)
Objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie
- charakterizuje postavení českých zemí v habsburské monarchii a český stát v předbělohorské době

Český stát a velmoci v 15. – 18. stol.

Posoudí třicetiletou válku jako mocensko – ideový konflikt a důsledky náboženské nesnášenlivosti

-  vysvětlí postup českých stavů proti Habsburkům
-  objasní důsledky třicetileté války pro naše země a střední Evropu



Na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus,konstituční monarchii, parlamentarismus
- porovná vývoj ve střední Evropě s Evropou západní ( poč. kap. v Anglii)



Rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady významných kulturních památek
-  popíše barokní kulturu a vysvětlí osvícenství 
( rozvoj vzdělanosti, vědy techniky a umění)

Barokní kultura a osvícenství
Vv, Hv
PT: D 
( kulturní diferenci-ace)


8. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Vymezí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují moderní společnost
Žák:
-	vysvětlí vývoj
v Anglii a Francii, Rusku a Prusku
-	objasní střet
parlamentarismu a absolutismu
-	popíše vznik
USA
-	uvede změny
v českých zemích za vlády Marie Terezie a Josefa II
-	vysvětlí
podstatu evropského kolonialismu a rozvoje světo-vého obchodu
Moderni-zace společnos-ti
Velká francouzská revoluce a napoleonské období, jejich vliv na Evropu a svět, vznik USA
PT: A 
(osobnost-ní rozvoj)

PT: C (objevuje-me Evropu a svět)

Odhalí souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých struktur na straně druhé
-	vyloží
příčiny, průběh a výsledky fran-couzské revoluce
-	vysvětlí vliv
francouzské re-voluce a napole-onských válek na země Evropy
-	objasní vliv
osvícenství na hospodářský, společenský a kulturní rozvoj v Evropě
-	popíše teorii
na vznik a for-mování občanské společnosti
-	charakterizuj
etapy národního obrození a jmenuje hlavní představitele

Industrializace a její důsledky pro společnost, sociální otázka
PT: A
( sociální rozvoj)

PT: E
(lidské aktivity a problémy životního prostředí)
Porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutí
mi vybraných evropských národů
- vysvětlí politický život v českých zemích a formování politického programu


Národní hnutí velkých a malých národů
Utváření novodobého českého národa
Vo







Charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin
Uvede požadavky, jak byly formulovány ve vybraných evropských revolucích
- popíše uspořádání Evropy po Vídeňském kongresu, průběh a výsledky revoluce 1848/49 v našich zemích, Rakousku a ostatních státech

Revoluce 19. stol. jako prostředek řešení politických, sociálních a národnostních problémů

Na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy
-	charakterizuje
vývoj v našich zemích a v Evro-pě v 50. a 60. letech 19.stol.
-	vysvětlí
podstatu občan-ské války v USA

Politické proudy (konservativismus, liberalismus, demokratismus, socialismus), ústava, politické strany, občanská práva

Vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla
- charakterizuje změny v Evropě a našich zemích v oblasti hospodářské, společenské, politické a kulturní na přelomu 19. a 20. stol.


PT: E
(lidské aktivity a problémy životního prostředí)
Charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií
-	vysvětlí
příčiny vzniku ohnisek napětí v Evropě a kolo-niálních zemích
-	charakterizuj
vývoj v Němec-ku, Francii, Vel-ké Británii, USA a Japonsku koncem 19. stol.
-	objasní
mezinárodní vztahy v předve-čer 1. svět. války
-	popíše kulturu
občanské společnosti, roz-voj vědy, techni-ky, vzdělanosti, umění










Konflikty mezi velmocemi, kolonialismus















Kulturní rozrůzněnost doby




















Čj, Vv


9. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky
Žák:
- popíše
příčiny, průběh a výsledky 1. svět. války
-	vysvětlí
důsledky 1. svět. války, nové uspořádání Evropy
Moderní doba
1.svět. válka a její politické, sociální a kulturní důsledky
Nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě, vznik ČSR
Čj, Vo

PT: A
(osobnost-ní rozvoj), (sociální rozvoj)
PT: C
(objevuje-me Evropu a svět)
Rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
-	charakterizuj
vývoj v Česko-slovensku, v Evropě a ve světě ve 20. a 30. letech
-	objasní
problém světové hospodářské krize a nástupu fašismu

ČSR- její hospodářsko-politický vývoj, sociální a národnostní problémy
Vo
Charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět

Rozpozná destruktivní sílu  totalitarismu a vypjatého nacionalismu
-	popíše vznik
SSSR, projevy a důsledky stalinismu
-	vysvětlí boj
demokratických sil proti fašismu a nacismu

Mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30 . 
letech





Totalitní systémy (komunismus, fašismus, nacismus ) důsledky pro ČSR a svět

Vo

PT: A
(morální rozvoj)






PT: B
(principy demokra-cie jako formy vlády a způsobu rozhodování)  



Na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv


Zhodnotí postavení ČSR v evropských
-	charakterizuj
vývoj v Česko-slovensku a v Evropě ve 20. a 30. letech
-	popíše
příčiny, průběh a výsledky II. svět. války a úlohu českého národa v nich

2. světová válka, holocaust, situace v našich zemích, domácí a zahraniční odboj, politické, mocenské a ekonomické důsledky války
Čj, Vo, Z

PT: D
(etnický původ, princip sociálního smíru a solidarity)
souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí
-	vysvětlí
poválečné uspořádání světa
-	popíše
mezinárodní postavení ČSR a jeho zahraniční politiku, postup-né začleňování ČSR do vlivu SSSR
-	popíše zápas
demokratických sil s komunisty a nastolení komunist. totality - únor 1948



Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa
-	porovná
poválečný vývoj v SSSR a v zemích pod jeho vlivem s pová-lečným vývojem v záp. Evropě a  USA
-	vysvětlí
zostření mezinárodního napětí, období stud. války
Rozdělený a integrující se svět
Studená válka , rozdělení světa do vojenských bloků reprezentovaných supervelmocemi
Vo, Z
Uvede příklady střetávání dvou bloků
-	vysvětlí
rozpad protihitlerovské koalice, rozdě-lení světa do bloků
-	seznámí se s
vývojem v SSSR a zemích pod jeho vlivem
-	popíše první
krizové jevy  a ekonomické problémy

Politické, hospodářské, sociální a ideologické soupeření

Posoudí postavení rozvojových zemí
- vysvětlí hospodářskou a politickou situaci v zemích "třetího světa"

Vnitřní situace v zemích východního bloku (na vybraných  příkladech srovnání s charakteristikou západních zemí),rozpad koloniálního systému , mimoevropský svět
PT: B
( formy participa-ce občanů v politickém životě)

-	objasní
nastolení totalit-ního politického systému v Čes-koslovensku, změny v průmys-lu a v zeměděl-ství
-	popíše pokus
o reformu v roce 1968

Československo od únorového převratu do r. 1989
Vo, Čj,
Prokáže základní orientaci v problémech současného světa
-	popíše vztahy
mezi SSSR a USA
-	vysvětlí
zhroucení a pád komunistického režimu, obnovení pluraristického politického systé-mu a demokra-cie, obnovení tržního hospodářství
-	uvede
příklady rozvoje vědy a techniky, umění a jeho úlohy v životě člověka
-	vzájemné
ovlivňování se jednotlivých kultur
-	popíše
globální problémy lidstva 

Problémy současnosti,věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje, sport a zábava
PT: D
(lidské aktivity a problémy životního prostředí)



5.3.4.2	Výchova k občanství


Charakteristika vyučovacího předmětu

Výchova k občanství (Vo) usiluje o to, aby se žák naučil poznávat sám sebe a žít se sebou samým, aby si uvědomil své místo ve společnosti a naučil se žít s ostatními, aby toleroval odlišné, ale zákonné postoje druhých a nespokojoval se s průměrností, nečestností a nezákonností. Chtěli bychom, aby se v žebříčku hodnost našich žáků objevovala zodpovědnost za sebe i druhé, aby naši žáci poslouchali hlas zákona a svého svědomí.
   Všem žákům nabízíme (v rámci časových možností) určitý prostor pro:
obyčejné popovídání o životě,
vytvoření, sdělení a obhajobu vlastního názoru,
argumentaci při přijímání a zpracování názorů ostatních,
realizaci a prezentaci samostatné práce, projektu.
  V centru naší činnosti je žák – každý, i ten, který o to dobrovolně příliš nestojí. Výchova k občanství by měla přispět k tomu, aby absolventský profil žáka naší školy ukázal, že většina odcházejících je připravena na vědomostní či jiné životní zkoušky. Rádi budeme, jestliže nám zpětná vazba (praxe) za několik let ukáže, že naši bývalí studenti obstáli nejen profesně, ale i lidsky.
   Z výše uvedených důvodů nepovažujeme Vo na naší škole za předmět doplňkový, ale spíše zastřešující.

Organizace výuky: Vyučuje se v šestém, sedmém, osmém a devátém ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.
Průřezová témata:
A: Osobnostní a sociální výchova
B: Výchova demokratického občana
C: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
D: Multikulturní výchova
E: Environmentální výchova 
F: Mediální výchova


   Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí:
   Klíčové kompetence: V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí:
kompetence k učení
kompetence k řešení problémů
kompetence komunikativní
kompetence sociální a personální
kompetence občanské

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:

   Výchova k občanství (Vo) obsahuje část naukovou a výchovnou. V té první jde o vztah žák – informace. Vzhledem k tomu, že Vo je informačně velmi bohatá, ale časová dotace malá, nejde o vyčerpávající encyklopedické zvládnutí všeho, ale spíše o práci s pojmy podstatnými, pokud možno i zajímavými 
(z důvodu motivace).
   Ve Vo se k žákům dostávají informace, které nejsou učivem jiných vyučovacích předmětů (např. právo), proto se Vo řadí i odborným předmětům  na základní škole. Dále se žáci opětovně setkávají s tím, co bylo probráno jinde. Zde by nemělo jít o pouhé mechanické opakování již probraného, ale o integraci a systematizaci poznatků – s využitím mezipředmětových souvislostí, pokus  
o syntézu a globální pohled, popřípadě i nadhled. Informace nejen předáváme, ale vedeme žáky k tomu, aby se dovedli v informační nabídce orientovat a uměli fakta zpracovat.
   V části výchovné jsou řešeny vztahy žák – sociální skupina – společnost – morálka – právo. Spolu s ostatními výchovnými činiteli přispívá Vo k výchově žáka. A i v této oblasti vycházíme z integrace všeho, co bylo do výchovy dětí vloženo. Cílem je, aby žáci převedli vědomostní zvládnutí etických hodnot do každodenního praktického počínání, abychom pomohli budovat jejich hierarchii hodnot. 
   Do výuky se začleňuje etická výchova dle rozčlenění učiva etické výchovy 
do jednotlivých předmětů a ročníků /viz příloha č. 2/.
   Zařazení sexuální výchovy: 
 Člověk ve společnosti: lidská setkání /přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi – 8. r., rovnost a nerovnost – 8. r., rovné postavení mužů a žen – 8. r./, vztahy mezi lidmi /osobní a neosobní vztahy – 8. r., mezilidská komunikace – 8.r., konflikty v mezilidských vztazích – 8. r., problémy lidské nesnášenlivosti – 
8. r./, zásady lidského soužití /morálka a mravnost – 8. r., svoboda a vzájemná závislost – 8. r., pravidla chování – 6., 8. r,/;
  Člověk jako jedinec: podobnost a odlišnost lidí /projevy chování – 8. r., rozdíly v prožívání, myšlení a jednání – 8. r., osobní vlastnosti – 8. r./, vnitřní svět člověka  /vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, sebe
 i druhých lidí – 8. r., systém osobních hodnot – 8. r., sebehodnocení – 8. r., stereotypy v posuzování druhých lidí – 8. r./, osobní rozvoj /adaptace na životní změny – 8. r./.

Specifika práce ve třídách pro talentované děti jsou uvedena jako součást tematických plánů.

6. ročník

   Očekávaný
        výstup
  Dílčí výstup
   Tematický
      okruh
     Učivo
   Poznámky
Objasní účel důležitých symbolů našeho státu
 a způsoby jejich používání.
Popíše státní symboly ČR, zdůvodní jednotlivé státní svátky 
a památné dny.
Člověk 
ve společnosti
Naše vlast
státní symboly, státní svátky,vý-
znamné dny
DĚJEPIS
průřezová témata: 
C (Evropa 
a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět)
Rozlišuje projevy vlastenectví
 od projevů nacionalismu.
Seznámí se s významnými místy
 a osobnostmi regionálního 
i celostátního významu, s regionálními tradicemi. Posoudí, co nás proslavilo v zahraničí.
Člověk 
ve společnosti
Naše vlast
pojem vlasti 
a vlastenectví, zajímavá 
a památná místa, co nás proslavilo, významné osobnosti
Naše obec, region, kraj
důležité instituce, zajímavá 
a památná místa, významní rodáci, místní tradice
DĚJEPIS, ZEMĚPIS
průřezová
témata: 
C (Evropa 
a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu 
a svět), 
D ( Kulturní diference)
Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování 
a aktivně proti němu vystupuje.
Ve škole 
i mimo ni se nechová jako vandal, neschvaluje 
a netoleruje vandalismus ve svém okolí.
Člověk
ve společnosti
Naše škola
život ve škole, práva 
a povinnosti žáků
Naše obec, region, kraj
ochrana kulturních památek, přírodních objektů 
a majetku
Zásady lidského soužití
pravidla chování
DĚJEPIS, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
průřezová témata: 
A: ( Morální rozvoj)
E: (Lidské aktivity
 a problémy životního prostředí, Vztah člověka a prostředí)
Zhodnotí nabídku kulturních institucí 
a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají.
Účastní se školních kulturních akcí, dokáže si získat informace 
o akcích pořádaných v našem regionu.
Člověk
 ve společnosti
Naše škola
život ve škole
Naše obec, region, kraj
důležité instituce, místní tradice
ČESKÝ JAZYK, HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, INFORMATIKA
průřezová témata: 
D: (Multikul-turalita)
Zhodnotí 
a na příkla-dech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi
 a v situacích ohrožení.
Zná evakuační plán školy, důležitá telefonní čísla, pravidla BOZP, školní řád. Dle vlastní úvahy se zapojuje 
do charitativ-ních akcí.
Člověk 
ve společnosti
Naše škola
život ve škole
Zásady lidského soužití
pravidla chování
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ průřezová témata: 
A:(Sociální rozvoj, Morál-ní rozvoj)
D:(Lidské vztahy)
Uplatňuje vhodné způsoby chování
a komunikace v různých životních situacích, případné neshody 
či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem.
Dbá na to, aby svým chováním nenarušoval mezilidské vztahy.
Člověk 
ve společnosti
Naše škola
život ve škole, práva 
a povinnosti žáků, význam a činnost žákovské samosprávy
Zásady lidského soužití
pravidla chování
 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 
průřezová  témata: 
A: (Osobnost-ní rozvoj, Sociální rozvoj,Morální rozvoj)
B: ( Občanská společnost 
a škola)
Objasní potřebu tolerance
 ve společnos-ti, respektuje kulturní zvláštnosti 
i odlišné názory, zájmy, způsoby chování 
a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje 
k menšinám.
Požadavky uvedené v očekávaném výstupu se snaží uplatňovat v každoden-
ním životě.
Člověk 
ve společnosti
Naše škola
život ve škole
Zásady lidského soužití
pravidla chování
 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
průřezová témata: 
A: (Osobnost-ní rozvoj, Sociální rozvoj,Morální rozvoj)
B: ( Občan, občanská společnost 
a stát)
C: ( Evropa
 a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropa-né)
D: ( Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikultura-lita, Princip sociálního smíru 
a solidarity) 
Rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní 
a extremis-tické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivo-
sti.
Požadavky uvedené v očekávaném výstupu se snaží uplatňovat v každoden-
ním životě.
Člověk 
ve společnosti
Naše škola
život ve škole
Zásady lidského soužití
pravidla chování
 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
průřezová témata: 
A: (Osobnost-ní rozvoj, Sociální rozvoj,Morální rozvoj)
B: ( Občan, občanská společnost
 a stát, Principy demokracie jako formy vlády 
a způsobu rozhodování)
C: ( Jsme Evropané)
D: ( Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikultura-lita, Princip sociálního smíru 
a solidarity)
Posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů 
a dosahování některých cílů v rodině, 
ve škole, v obci.
Dokáže si vytknout dílčí i konečný cíl 
a pracovat na jejich plnění. Umí se zapojit do práce kolektivu.
Člověk 
ve společnosti
Naše škola
život ve škole, význam 
a činnost žákovské samosprávy,
společná pravidla 
a normy, vklad
vzdělání 
pro život
 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
průřezová témata: 
A: (Osobnost-ní rozvoj, Sociální rozvoj,Morální rozvoj)
B: ( Občanská společnost 
a škola,Občan, občanská společnost 
a stát, Formy participace občanů 
v politickém životě
  

7. ročník

  Očekávaný
       výstup
 Dílčí výstup
  Tematický
     okruh
      Učivo
  Poznámky
Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování 
a aktivně proti němu vystupuje.
Očekávaný výstup plní
 i na základě znalostí kulturních hodnot /ČR, svět/.
Člověk
ve společnosti
Kulturní život
kulturní hodnoty 
a tradice
průřezová témata: 
A: ( Osobnost-ní rozvoj, Sociální rozvoj,Morální rozvoj)
B: ( Občanská společnost 
a škola, Občan, občanská společnost 
a stát)
Zhodnotí nabídku kulturních institucí
 a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají.
Účastní se školních kulturních akcí. Je obeznámen s nabídkou regionálních kulturních institucí.
Člověk 
ve společnosti
Kulturní život
rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, tradice, instituce, masová kultura        
HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, ČESKÝ JAZYK
průřezová témata: 
D: (Multikul-turalita)
Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy 
a reklamy 
na veřejné mínění 
a chování lidí.
Přijme, zpracuje mediální informaci 
a zaujme k ní vlastní názor.
Člověk 
ve společnosti
Kulturní život
prostředky masové komunikace, masmédia
ČESKÝ JAZYK, INFORMATI-KA
průřezová témata: 
F: ( Kritické čtení
 a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení 
a reality, Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování 
a vliv médií 
ve společnosti)
Objasní potřebu tolerance 
ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti, odlišné názory, zájmy, způsoby chování 
a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám.
Požadavky uvedené v očekávaném výstupu se snaží uplatňovat v každoden-ním životě.
Člověk 
ve společnosti
Kulturní život
rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty 
a tradice
 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
průřezová témata: 
A: (Osobnost-ní rozvoj, Sociální rozvoj,Morální rozvoj)
B: Občanská společnost 
a škola, Občan, občanská společnost 
a stát)
D: (Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikultura-lita, Princip sociálního smíru 
a solidarity)
Rozlišuje nejčastější typy a formy států
a na příkla-dech porovná jejich znaky.
Požadavky uvedené 
v očekávaném výstupu dokáže aplikovat především 
na ČR.
Stát a právo
Právní základy státu
znaky, formy 
a typy států, státní občanství ČR
ZEMĚPIS, DĚJEPIS
průřezová témata: 
B: ( Občan, občanská společnost 
a stát)
Rozlišuje 
a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR 
i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí 
a orgánů, které se podílejí 
na správě obcí, krajů a státu.
Orientuje se
 v řízení
 na úrovni obcí, krajů 
a státu.
Stát a právo
Právní základy státu
složky státní moci, jejich orgány 
a instituce
Státní správa 
a samospráva
orgány 
a instituce státní správy 
a samosprávy, jejich úkoly
Principy demokracie
význam voleb do zastupitel-stev
průřezová témata: 
B: ( Občan, občanská společnost 
a stát)
Objasní výhody demokratické-ho způsobu řízení státu
 pro každoden-ní život občanů.
Pojmy 
z oblasti demokratické-ho způsobu řízení dokáže vyložit 
a zhodnotí jejich dopad na život občanů. 
Stát a právo
Principy demokracie
znaky demokratické-ho způsobu rozhodování 
a řízení státu, politický pluralismus 
a sociální dialog a jejich význam, význam voleb do zastupitel-stev
průřezová témata: 
B: ( Občan, občanská společnost 
a stát, Principy demokracie jako formy vlády 
a způsobu rozhodování)
Vyloží smysl voleb 
do zastupitel-stev v demo-kratických státech
a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů.
Charakterizuje jednotlivé druhy voleb, vysvětlí smysl předvolební kampaně 
a průběh voleb.
Stát a právo
Principy demokracie
význam
 a formy voleb do zastupitel-stev
průřezová témata: 
B: ( Formy participace občanů 
v poltickém životě)
Přiměřeně uplatňuje svá práva 
a respektuje práva 
a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod.
Uvědomuje si mantinely své svobody 
a spojitost práv 
a povinností.
Stát a právo
Lidská práva
základní lidská práva, práva dítěte, jejich ochrana, úprava lidských práv a práv dětí v dokumen-tech, poškozování lidských práv, šikana, diskriminace
průřezová témata:
A: ( Sociální rozvoj)
B: ( Občanská společnost 
a škola, Občan, občanská společnost 
a stát)
Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, 
a uvědomuje si rizika jejich porušování.
Vytváří si právní vědomí. Je si vědom mravní zodpovědnosti za své činy.
Stát a právo
Právní základy státu
Ústava ČR
Právní řád ČR
význam 
a funkce právního řádu, právní norma, předpis, publikování právních předpisů
průřezová témata: 
B: ( Občan, občanská společnost 
a stát, Principy demokracie jako formy vlády 
a způsobu rozhodování)
Rozlišuje 
a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti
 a spolupráce při postihování trestných činů.
Požadavky uvedené 
v očekávaném výstupu uvede do kontextu
 s věkovou skupinou nezletilých.
Stát a právo
Právní řád ČR
orgány právní ochrany občanů, soustava soudů
průřezová témata: 
B: ( Občan, občanská společnost 
a stát, Principy demokracie jako formy vlády 
a způsobu rozhodování)
Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek 
a trestný čin, uvede  jejich příklady.
Uvědomuje si důsledky protiprávního chování
 pro postižené a pachatele všech věkových kategorií.
Stát a právo
Protiprávní jednání
druhy
 a postihy protiprávního jednání, trestní postižitelnost
průřezová témata: 
B: ( Občan, občanská společnost 
a stát, Principy demokracie jako formy vlády 
a způsobu rozhodování)


8. ročník

  Očekávaný
       výstup
  Dílčí výstup
  Tematický
     okruh
     Učivo
  Poznámky
Zhodnotí 
a na příkla-dech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi
 a v situacích ohrožení.
Ví, jak může pomáhat lidem ve svém okolí i ve vzdále-ných zemích.
Člověk
 ve společnosti
Lidská setkání
přirozené 
a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti
Zásady lidského soužití
svoboda 
a vzájemná závislost, výhody spolupráce lidí
 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
průřezová témata: 
A: ( Sociální rozvoj,Morální rozvoj)
B: ( Občan, občanská společnost 
a stát)
D: ( Lidské vztahy, Princip sociálního smíru
 a solidarity) 
Uplatňuje vhodné způsoby chování
 a komunikace v různých životních situacích, případné neshody
 či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem.
Dbá na to, aby svým chováním nenarušoval mezilidské vztahy.
Člověk 
ve společnosti
Vztahy mezi lidmi
osobní 
a neosobní vztahy, mezilidská komunikace, konflikty v mezilid-ských vztazích,pro-blémy  lidské nesnášenlivo-sti
Zásady lidského soužití
morálka, mravnost, pravidla chování
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
průřezová témata: 
A: (Osobnost-ní rozvoj, Sociální rozvoj,Morální rozvoj)
B: ( Občanská společnost 
a škola, Občan, občanská společnost
 a stát)
D: ( Lidské vztahy)
Objasní potřebu tolerance
 ve společ-nosti, respek-tuje kulturní zvláštnosti 
i odlišné názory, zájmy, způsoby chování 
a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám.
Požadavky uvedené v očekávaném výstupu se  snaží uplatňovat v každoden-ním životě.
Člověk 
ve společnosti
Lidská setkání
Přirozené
 a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen
Vztahy mezi lidmi
mezilidská komunikace, konflikty  v mezilid-ských vztazích, problémy lidské nesnášenli-vosti
Zásady lidského soužití
morálka, mravnost, svoboda 
a vzájemná závislost, pravidla chování
 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
průřezová témata: 
A: (Osobnost-ní rozvoj, Sociální rozvoj,Morální rozvoj)
B: ( Občanská společnost 
a škola, Občan, občanská společnost 
a stát)
D: ( Lidské vztahy, Etnický původ, Multikultura lita, Princip sociálního smíru 
a solidarity)
Rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní 
a extremis-tické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášen-livosti.
Požadavky uvedené v očekávaném výstupu se snaží uplatňovat v praxi.
Člověk 
ve společnosti
Vztahy mezi lidmi
mezilidská komunikace, konflikty v mezilid-ských vztazích, problémy lidské nesnášenli-vosti
Zásady lidského soužití
morálka, mravnost, svoboda
 a vzájemná závislost, pravidla chování
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
průřezová témata: 
A:(Osobnost-ní rozvoj, Sociální rozvoj,Morální rozvoj)
B: ( Občanská společnost 
a škola, Občan, občanská společnost
 a stát)
D: ( Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikultura-lita, Princip sociálního smíru 
a solidarity)
Posoudí
 a na příkla-dech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů 
a dosahování některých cílů v rodině, 
ve škole, v obci.
Dokáže si vytknout dílčí i konečný cíl 
a pracovat
 na jejich plnění. Umí se zapojit 
do práce kolektivu.
Člověk
 ve společnosti
Zásady lidského soužití
dělba práce 
a činností, výhody spolupráce lidí
 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
průřezová témata: 
A: (Osobnost-ní rozvoj, Sociální rozvoj,Morální rozvoj)
Objasní, jak může realističtější poznání 
a hodnocení vlastní osobnosti 
a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování,
vztahy s druhými 
lidmi i kvalitu života.
Snaží se formovat vlastní osobnost 
a zkvalitňovat své vztahy 
s okolím.
Člověk jako jedinec
Podobnost 
a odlišnost lidí
projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení
 a jednání, osobní vlastnosti, dovednosti 
a schopnosti, charakter, vrozené předpoklady, osobní potenciál
Vnitřní svět člověka
vnímání, prožívání, poznávání 
a posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí,systém osobních hodnot, sebehodnoce-ní, stereotypy v posuzování druhých lidí
Osobní rozvoj
životní cíle 
a plány, životní perspektiva, adaptace 
na životní změny, sebezměna, význam motivace, aktivity, vůle 
a osobní kázně při seberozvoji
 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
průřezová témata: 
A: (Osobnost-ní rozvoj, Sociální rozvoj,Morální rozvoj)
D: ( Kulturní diference, Lidské vztahy, Princip sociálního smíru 
a solidarity)
Posoudí vliv osobních vlastností 
na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů  
a překonávání překážek.
Plní vytčené osobní cíle. Zapojuje se 
do plnění cílů skupinových.
Člověk jako jedinec
Podobnost 
a odlišnost lidí
osobní vlastnosti, dovednosti 
a schopnosti, charakter, vrozené předpoklady, osobní potenciál
Osobní rozvoj
životní cíle 
a plány, životní perspektiva, adaptace 
na životní změny, sebezměna, význam motivace, aktivity, vůle
 a osobní kázně 
při seberozvoji
 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
průřezová témata:
A: (Osobnost-ní rozvoj, Sociální rozvoj,Morální rozvoj)
Rozpoznává projevy záporných charaktero-vých vlastností u sebe 
i u druhých lidí, kriticky hodnotí 
a vhodně koriguje své chování 
a jednání.
Dokáže vytvořit
 a zároveň přijmout pravdivou kritiku 
a sebekritiku.
Člověk jako jedinec
Podobnost 
a odlišnost lidí
projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení
 a jednání, osobní vlastnosti, charakter
Vnitřní svět člověka
vnímání, prožívání, poznávání
 a posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém osobních hodnot, sebehodnoce-ní, stereotypy v posuzování druhých lidí
 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
průřezová témata:
A: (Osobnost-ní rozvoj, Sociální rozvoj,Morální rozvoj)
D: ( Lidské vztahy)
Popíše, jak lze usměrňovat 
a kultivovat charakterové
 a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky 
a pěstovat zdravou sebedůvěru.
Snaží se
 ( přiměřeně věku) formovat vlastní osobnost, překonávat problémy 
a zaujmout místo mezi ostatními.
Člověk jako jedinec
Podobnost
 a odlišnost lidí
osobní vlastnosti, dovednosti 
a schopnosti, charakter, vrozené předpoklady, osobní potenciál
Vnitřní svět člověka
systém osobních hodnot, sebehodnocení
Osobní rozvoj
životní cíle
 a plány, životní perspektiva, adaptace 
na životní změny, sebezměna, význam motivace, aktivity, vůle 
a osobní  kázně
 při seberoz-voji
 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
průřezová témata: 
A: (Osobnost-ní rozvoj, Sociální rozvoj,Morální rozvoj)
Rozlišuje 
a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady.
Zná druhy vlastnictví.
Stát 
a hospodářství
Majetek, vlastnictví
formy vlastnictví
průřezová témata: 
E: ( Lidské aktivity 
a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)
Objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání.
Požadavky uvedené v očekávaném výstupu uplatňuje při tvorbě vlastních projektů.
Stát
 a hospodářství
Majetek, vlastnictví
hmotné 
a duševní vlastnictví, jejich ochrana
průřezová témata: 
F: ( Tvorba mediálního sdělení)
Dodržuje zásady hospodárnosti, popíše 
a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi.
Učí se hospodařit s vlastními financemi. Uvědomuje si hodnotu a cenu věcí, proto neničí majetek svůj,rodinný, školní, obecní apod. 
Stát
 a hospodářství
Majetek, vlastnictví
hospodaření s penězi, majetkem 
a různými formami vlastnictví
Peníze
rozpočet rodiny
průřezová témata: 
A: (Morální rozvoj)
Vysvětlí, jakou funkci plní banky 
a jaké služby  občanům nabízejí.
Charakterizuje základní bankovní služby.
Stát
 a hospodářství
Peníze
funkce 
a podoby peněz, formy placení

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.
Porovnává příjmy 
a výdaje státu 
( dle oblasti, účelnosti apod.).
Stát 
a hospodářství
Peníze
rozpočet státu, význam daní
průřezová témata: 
E: ( Lidské aktivity 
a problémy životního prostředí)
Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti.
Vysvětlí úkoly výroby, obchodu, služeb a jejich návaznost.
Stát 
a hospodářství
Výroba, obchod, služby
jejich funkce 
a návaznost

Na příkladu chování kupujících
 a prodávají-cích vyloží podstatu fungování trhu.
Charakterizuje tržní ekonomiku.
Stát
 a hospodářství
Principy tržního hospodářství
nabídka, poptávka, trh, podstata fungování trhu, nejčastější právní formy podnikání




9. ročník

  Očekávaný
       výstup
 Dílčí výstup
  Tematický
     okruh
      Učivo
  Poznámky
Objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství.
Je obeznámen s obsahem rodinného, pracovního 
a občanského práva. Vlastnictví chápe jako souhrn práv 
a povinností, vysvětlí právní podstatu manželství, zná náležitosti pracovní smlouvy.
Stát a právo
Protiprávní jednání
porušování práv k duševnímu vlastnictví
Právo v každoden-ním životě
význam právních vztahů, důležité právní vztahy 
a závazky z nich vyplývající, styk s úřady
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
průřezová témata:
B: (Občan, občanská společnost 
a stát )
Provádí jednoduché právní úkony
 a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskopráv-ní vztahy – osobní přeprava, koupě, oprava či pronájem věci.
V praxi respektuje práva 
a povinnosti kupujících, prodávajících, cestujících …
Stát a právo
Právo v každoden-ním životě
důležité právní vztahy 
a závazky z nich 
vyplývající, styk s úřady
Protiprávní jednání
porušování předpisů v silničním provozu
průřezová témata: 
B: ( Občan, občanská společnost 
a stát)
Uvede některé významné mezinárodní organizace 
a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam 
ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy.
Vysvětlí význam mezinárodní spolupráce, smysl 
a podstatu mezinárodních organizací /OSN, NATO, RE …/.
Mezinárodní vztahy, globální svět
Mezinárodní spolupráce
ekonomická, politická 
a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody, významné mezinárodní organizace /RE, NATO, OSN aj./
ZEMĚPIS
průřezová témata: 
C: ( Jsme Evropané)
Popíše vliv začlenění ČR do EU 
na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování.
Objasní význam členství ČR v EU.
Mezinárodní vztahy, globální svět
Evropská integrace
podstata, význam, výhody, EU 
a ČR
ZEMĚPIS
průřezová témata: 
C: ( Jsme Evropané)
Uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady 
a zápory.
Vysvětlí klady a zápory globalizace.
Mezinárodní vztahy, globální svět
Globalizace
projevy, klady, zápory
průřezová témata: 
C: ( Jsme Evropané)
Uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny
 i možné důsledky 
pro život lidstva.
Na základě dostupných informací vyjádří vlastní názor 
na globální problémy.
Mezinárodní vztahy, globální svět
Globalizace
významné  globální problémy, způsoby jejich řešení
průřezová témata: 
C: (Objevuje-me Evropu
 a svět, Jsme Evropané)
Uvede příklady mezinárodního terorismu 
a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání.
Na základě dostupných informací vyjádří vlastní názor 
na mezinárodní terorismus 
( příčiny, potírání).
Mezinárodní vztahy, globální svět
Globalizace
významné globální problémy, způsoby jejich řešení
Mezinárodní spolupráce
politická 
a bezpečnostní spolupráce mezi státy, RE, NATO, OSN
ZEMĚPIS
průřezová témata: 
C: (Objevuje-me Evropu
 a svět, Jsme Evropané)
Objasní souvislosti globálních 
a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů 
a způsobů  řešení globálních problémů 
na lokální úrovni – v obci, regionu.
Chápe souvislosti mezi "globálním 
a lokálním". 
Mezinárodní vztahy, globální svět
Globalizace
projevy, klady a zápory, významné globální problémy, způsoby jejich řešení
ZEMĚPIS
průřezová témata:
C: (Objevuje-me Evropu
 a svět, Jsme Evropané)
D: ( Lidské vztahy, Princip sociálního smíru
 a solidarity)
E: Lidské aktivity 
a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)
F: ( Fungování a vliv médií 
ve společnosti)





Člověk a příroda

Fyzika


Charakteristika vyučovacího předmětu :

V předmětu ¨Fyzika nejdůležitější fyzikální pojmy,veličiny a zákonitosti si žáci osvojují na základě pozorování,měření a experimentování.
Tento předmět přispívá k rozvoji rozumových schopností žáků, používání zákonitostí v technické praxi i denním životě, učí žáky přesnému vyjadřování.
Předmět fyzika svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji pozumět zákonitostem přírodních procesů a tím si uvědomovat užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvlaáště významné je, že při studiu fyziky specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti.
Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. 

Organizace výuky:
Vyučuje se v šestém, sedmém, osmém a devátém ročníku vždy 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v odborné učebně. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.       

Průřezová témata jsou realizována v těchto tématických okruzích:
A/ Osobnostní a sociální výchova.
B/ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
C/ Environmentální výchova

Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí:

Klíčové kompetence: V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí.
A/ Kompetence k učení
B/ Kompetence k řešení problémů
C/ Kompetence komunikativní
D/ Kompetence občanské


Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu :

Žáci si osvojují důležité poznatky z vybraných okruhů učiva / vlastnosti látek a těles, pohyby a vzájemné působení těles, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, přeměny energie, zvukové, elektromagnetické a světelné jevy, vesmír / a na základě jejich osvojování získávají přehled při vytváření vědeckého názoru na svět.
Žáci dovedou využívat osvojených poznatků a dovedností při řešení fyzikálních problémů a úloh a při objasňování podstaty fyzikálních jevů vyskytujících se v přírodě, denním životě a technické praxi. 
Žáci dostávají co nejvíce příležitostí k rozvíjení svého logického uvažování a myšlení a učit se získané informace hodnotit a ověřovat je z různých hledisek.
Rovněž se žáci seznamují se základními pravidly bezpečnosti práce při provádění fyzikálních pozorování, měření a pokusů.
Žáci si musí uvědomovat existenci souvislostí a zákonitostí spolu s ostatními předměty.

6. ročník 	

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální vlastnosti charakte rizující látky a tělesa

Vyjadřuje výsledek měření číselnou hod- notou a jed-notkou. Urču-je aritmetický průměr z na-měřených hodnot dané veličiny.
Zná hlavní jednotku
délky m, některé její díly a násobky mm,cm.dm,km
Změří danou délku délko-vým měřidlem a zapíše výs-ledek
Látka a těleso
Učíme se měřit

Délka a její jednotka
Měření délky
Měříme různá tělesa

Procvičovat násobky
Mezinárodní soustava jednotek SI

Odkaz na učivo matematiky

PT: B
( Jsme Evropané)


Zná hlavní jednotku
objemu m3, její díly a ná-sobky
Vyjadřuje objem jinou objemovou jednotkou.
Dovede změřit objem tělesa odměrným válcem a zapsat výsledek. 
Měření objemu
Jednotky objemu
Měření  objemu odměrným
válcem
Určování objemů různých těles

PT: A
( Morální rozvoj)


Zná hlavní jednotku hmotnost kg, některé díly a násobky.
Určuje hmotnost tělesa
na vahách a zapisuje 
správně výsledek.

Určování hmotnosti

Hmotnost a její jednotka
Vážení
Vážíme různá tělesa


Využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů

Ovládá jednot ky hustoty kg/m3,g/cm3.
Experimentál-  ně určuje
látky ze změř - né hmotnosti a objemu.
Používá vztahu ρ=m:V, ρ=m/V pro hustotu při řešení úloh.
Vyhledává hustotu v tabulkách
Určování hustoty látky

Hustota
Výpočet hustoty

Laboratorní práce č.1
PT: A
( morální rozvoj)

Předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty

Usoudí, zda se objem tělesa při dané změně teploty zvětší nebo zmenší a využívá této znalosti při řešení problémů.
používá jed- notku ˚C změří teplotu i rozdíl teplot teploměrem a zapíše výsledek

Měření teploty

Měření teploty


Teplota
Jak pracuje teploměr
Měření teploty

Jelcinova stupnice
Pojem absolutní nula

Převádí hodiny na minuty a opačně, dokáže změřit čas digitálními stopkami.

Základní jednotku času  s  převádí na jiné jednotky min,h 
Měří čas mezi dvěma ději digitálními stopkami.
Měření času

Cesta k jednotce času
Měření času
Kalendář

Historické poznámky
o hodinách

PT: B
( Jsme Evropané)
Ovládá přímou úměrnost mezi gravitační silou a hmotností.

Definuje hlavní jednotku síly Newton N a některé její násobky.
Charakterizuje gravitační sílu jako působení gravitačního
pole, které je kolem každého tělesa.
Používá vztah F=m.g při řešení úloh, pracuje s veličinou g a její jednotkou N / kg.
Pohyb těles, síly

Gravitační pole a gravitační síla
Směr svislý a vodorovný

PT: B
( Jsme Evropané)

Změří velikost působící síly a určí její směr.
Určí v konkrétní situaci síly působící na těleso a jejich výslednici.


Pohyb těles, síly

Znázornění a měření síly
Síla a tvar tělesa
Síla a pohybový stav tělesa
Síla která brzdí pohyb
Skládání sil

Využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednodu-chých situacích. 
Vysvětlí podstatu prvního, druhého (kvalitativně) a třetího Newtonova zákona.
Používá pohy- bové zákony pro objasňování běžných situací i při řešení pro- blémů a úloh.

Pohyb těles, síly

Zákon setrvačnosti
Zákon síly
Akce a reakce



Určí experimentál-ně těžiště těle-sa.Charakteri-zuje těžiště jako
působiště gravitační síly tělesa.
Využívá poznatek, že poloha těžiště v tělese závisí na rozložení látky v tělese.
Pohyb těles síly

Těžiště
Rovnovážná poloha
těles

Aplikuje poznatky o rovnováze na páce a kladce při řešení praktických problémů
Určí rameno síly, je-li dáno působiště síly, používá vztah pro  moment M=F.a při řešení úloh.
Používá jednotku N.m.
Pozná, zda síly působící na těleso jsou v rovnováze. Vyjadřuje rovnováhu na páce a kladce pomocí  momentů sil   a využívá toho při použití páky a kladky v praxi 
Pohyb těles síly

Páky
Užití páky
Páka – řešení úloh
Kladka pevná, volná, kladkostroj
Užití pevné kladky v praxi

Laboratorní práce č. 2 

Rozšiřující učivo: kladka volná, kladkostroj a  jejich užití v praxi


PT: A
(Morální rozvoj)



7. ročník 	

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Rozhodne, zda dané těleso je v klidu či pohybu vůči jinému tělesu.  Využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlosti, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles.

Pozná z konkrétního příkladu, zda je těleso v klidu či pohybu vzhledem  k jinému tělesu.
Rozezná na základě předložených hodnot dráhy a odpovídajícího času, zda jde o pohyb rovnoměrný či nerovnoměrný.Používá vztah  v = s/t   pro rychlost při řešení problémů a úloh .
Vyjadřuje rychlost pomocí jednotky m/s, km/h.
Vyjádří grafem závislost dráhy na čase
Pohyb těles síly

Pohyb a klid
Rozdělení pohybů
Rychlost a jednotky
Výpočet rychlosti, dráhy a času
Grafické znázornění rychlosti pohybu a dráhy pohybu

Laboratorní práce č.1

PT: A
( Morální rozvoj)

Využívá zákona o přímočarém šíření světla a zákona o jeho odrazu při řešení problémů a úloh.
Charakterizuje zdroj světla, optické prostředí, objasňuje pojem stín, zatmění Slunce a Měsíce.
Zná, že rychlost světla je největší ve vakuu.

Světelné jevy 




Světlo a světelné zdroje
Šíření světla a stín


Definuje zákon odrazu a používá jej především při objasňování principu zobrazení předmětu rovinným a kulovým zrcadlem.


Odraz světla
Zákon odrazu
Zobrazení na rovinném zrcadle
Kulová zrcadla
Zobrazení kulovými zrcadly


Rozhodne ze znalosti rychlosti světla ve dvou prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využije této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami.
Používá znalosti o lomu světla hlavně při objasňování principu zobrazení předmětu tenkou čočkou (spojkou a rozptylkou).
Objasňuje princip zobrazení lupou a oční čočkou, podstatu krátkozrakosti a dalekozrakosti rozklad světla optickým hranolem

Lom světla
Zákon lomu
Čočky
Zobrazení spojkou    Zobrazení rozptylkou Optické pří-
stroje
Oko
Lupa, mikroskop...

Laboratorní práce č.2

PT: A
( Morální rozvoj)
Rozšiřující učivo:  dalekohled, principy promítacích přístrojů, laserové světlo

PT: B
( Jsme Evropané)
Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících částicové složení látek
Uvádí složení atomu i jádra atomu, druh elektrického náboje
protonu, elektronu a neutronu.

Pozná, zda se dvě tělesa budou elektri-
cky přitahovat, odpuzovat
 či zda na sebe nebudou elektricky působit.
Určuje kladný a záporný iont či neutrální atom. 
Rozliší na příkladech pojem látka a těleso a pojmy látka pevná, kapalná a plynná.
Charakterizuje pojem neustálého, neuspořádaného pohybu částic a uvádí jevy, které jej potvrzují (difúze)
Látky a tělesa

Model atomu
Druhy atomů
Stavba molekuly
Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných
Vlastnosti hladiny kapaliny
Rozdíl mezi kapalinami a plyny
Odkaz na učivo chemie
Těkavé kapaliny –
bezpečnost

Využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů.
Předpoví z analýzy sil, působících na těleso v klidné tekutině, chování v ní.
Charakterizuje tlakovou sílu (síla působící kolmo k ploše), zná hlavní jednotku Pa a některé její násobky, používá vztah p = F:S při řešení úloh.
Zná objasnit podstatu Pascalova zákona a používá ho při řešení úloh.
Charakterizuje hydro-
statický tlak a používá vztah p = h . g při řešení úloh.
Objasňuje vznik vztlakové síly při ponoření tělesa do kapaliny či plynu a určit její velikost a směr v konkrétních situacích.
Vysvětlí podstatu Archimedova zákona.
Charakterizuje atmosférický tlak a objasňuje podstatu jeho určení pomocí Torricelliho pokusu.
Z porovnání gravitační síly a vztlakové síly působící na těleso v kapalině.   Určí, zda se těleso bude potápět, vznášet nebo plovat.
Určí ze znalosti tlaku plynu v uzavřené nádobě a atmosférického tlaku, zda je v nádobě podtlak či přetlak.
Mechanické vlastnosti tekutin

Tlaková síla a tlak 

Přenášení tlaku v pevných látkách
Tlak v kapalinách.
Hydrostatický tlak a jeho výpočet.
Spojené
Nádoby.
Působení vnější tlakové síly na kapalinu.


Vztlaková síla a její výpočet
Plování a potápění těles
Hustoměr

Tlak v plynech
Tlak vzduchu
Měření tlaku vzduchu
Tlak plynu v uzavřené nádobě
Podtlak a přetlak
Pascalův zákon
Archimedův zákon

Laboratorní práce č.3

PT: B
( Jsme Evropané)
Laboratorní práce č.4
PT: A
( Morální rozvoj)
PT: B
( Jsme Evropané)


8. ročník 	

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Určí v jednodu-chých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa.
Využívá s po-rozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem.
Využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh.
Umí uvést hlavní jednotku práce J, výkonu P, umí uvést některé jejich násobky a použit vztah            W= F . s pro práci či vztah P = W  /t  pro výkon 
Zná objasnit souvislost mezi konáním práce a pohybovou resp.poloho- vou energií tělesa.
Umí porovnat pohybové energie těles na základě znalostí jejich rychlostí či hmotností a využívá těchto znalostí při řešení problémů a úloh.
Užívá vztah
 E = m . g . h   pro polohovou energii tělesa při řešení úloh.
Určuje ze zadané hodnoty vzrůstu (poklesu) polohové energie tělesa pokles (vzrůst) jeho energie pohybové.
Energie

Práce
Výkon
Energie
Energie
Mechanická energie
Přeměny mechanické
energie
Účinnost
Energie v denním životě

Rozšiřující učivo :
Výpočet práce na páce, kladce, kladkostroji, nakloněné rovině

Laboratorní práce č.1


Umí uvést hlavní jednotku elektrického náboje C, některé její díly a násobky, ovládá jednotku napětí  V a umí měřit stejnosměrné napětí v el. obvodu voltmetrem.

Elektromagne-tické děje

Odkud se bere elektřina
Elektrický náboj
Elektrování těles
Elektrické pole
Elektrické napětí
Chemické zdroje
Stejnosměrné napětí

Sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu.
Rozliší stejnosměrný proud a změří elektrický proud a napětí.
Rozliší vodič, izolant, polovodič na základě analýzy jejich vlastností.
Rozlišuje pokusně vodič a izolant.
Dovede sestavit jednoduchý i rozvětvený elektrický obvod.
Umí uvést hlavní jednotku elektrického proudu A a její násobky. Dovede změřit stejnosměrný proud v elektrickém obvodu ampérmetrem.
Charakterizuje el. proud jako usměrněný pohyb volných nabitých částic a objasňuje jeho podstatu u kovů, kapalin, plynů a polovodičů.

Elektrický proud
Co je el. proud
Znázornění jednotlivých zapojení.
Zapojení měří- cích přístrojů

Vodiče a nevodiče elektrického proudu
Vodivost pevných látek
Vodivost kapalin
Vodivost různých látek

Různá elektrická zařízení
Sérová zapojení

Paralelní zapojení

Využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů.
Chápe podstatu Ohmova zákona pro kovy a používá jej pro řešení problémů a úloh 
Ovládá jednotku el. odporu a některé její násobky, používá vztah R = U / I  pro odpor vodiče při řešení úloh.
Ví, že odpor vodiče se zvětšuje se zvětšující se délkou a teplotou vodiče, závisí na materiálu vodiče a využívá těchto poznatků při řešení úloh.
Zná vysvětlit podstatu reostatu a děliče napětí.
Určí výsledné napětí, proud a odpor vodičů spojených za sebou a vedle sebe.

Na čem závisí velikost elektrického proudu
Elektrický odpor
Ohmův zákon pro kovy


Na čem závisí odpor vodiče
Reostat a dělič napětí
Ochrana el. obvodů před zkratem a přetížením


Příkon, práce  elektrického proudu
Tepelné účinky elektrického proudu

Příkon a práce elektrického proudu

Laboratorní práce č.3


Umí ověřit existenci mag. pole v daném místě a charak-terizovat magnetickou sílu jako působení  magnetického pole na těleso, uvést druhy magnetických pólů u magnetu a cívky s proudem, charakterizuje mg. pole Země.
Objasňuje podstatu složení a funkce stejnosměrného elektromotoru.
Elektřina a magnetismus

Souvislost elektřiny a magmetismu
Magnetické . pole trvalého magnetu
Magnetické. pole Země
Elektromagnet


Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného proudu v ní.

Ovládá podstatu elektromagnet-tické indukce.
Charakterizuje střídavý proud, periodu střídavého elektrického proudu či napětí a rovněž kmitočet střídavého proudu a napětí.
Dovede určit kmitočet ze znalosti periody a naopak.
Umí charakterizo-vat efektivní proud (napětí) zjištěný ampérmetrem (voltmetrem) určeným pro měření střídavého proudu (napětí).
Elektromagne-tická indukce




Jak se vyrábí elektřina
Zdroje střídavého elektrického napětí
Jednoduchý elektromotor na stejnosměrný proud.




Ovládá podstatu stavby a funkce transformátoru a používá vztah mezi počtem závitů na jeho cívkách a napětím na nich při řešení úloh.

Chápe podstatu stavby a funkce (jednofázového) alternátoru.

Zná objasnit podstatu PN přechodu, podstatu a funkce polovodičové diody a zapojit ji v závěrném a propustném směru do obvodu.

Umí objasnit a dodržovat pravidla bezpečné práce 
s el. zařízeními.

Jak měníme velikost elektrického napětí
Výroba a  přenos elektrické energie


Elektřina v atmosféře


Vodivost polovodičů


Bezpečnost při práci s el. zařízením

Rozšiřující učivo:
termistror, fotodioda, fotorezistor, tranzistor






První pomoc při úrazu elektrickým
proudem


Umí charakterizovat jadernou energii jako energii nukleonů jádra atomů a uvést rozdělení      radionuklidů na umělé
a přirozené.
Charakterizuje jaderné záření
a způsoby ochrany před ním
Energie
Jaderná energie
Štěpení jader atomů
Jaderný reaktor
Jaderná elektrárna




Ochrana lidí před radioaktivním zářením
Odkaz na učivo 
chemie
Rozšiřující učivo:
využití radionuklidů v praxi (lékařství, výroba...), termonukleární reakce




9. ročník 	

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Určí v jednodu-chých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem.
Definuje vnitřní energii jako celkovou polohovou a pohybovou energii částic.
Porovnává vnitřní energii těles ze znalosti teplot tě-les a chara-kterizuje teplo jako změnu vnitřní energie při tepelné výměně a některé formy te-pelné výměny (vedení a tepelné záření).
Uvádí  příklady z praxe.
Určí přijaté (odevzdané) teplo ze znalosti hmotnosti tělesa, změny jeho teploty a měrné tepelné kapacity látky, z níž je těleso.
Energie
Teplo     Vnitřní energie Změna vnitřní energie, teplo
Na čem závisí teplo?
Výpočet tepla
Zákon zachování energie
Šíření tepla
Vedení tepla
Proudění tepla
Tepelné záření

Laboratorní práce č.1

PT: A 
( Morální rozvoj)
PT: B
 ( Jsme Evropané)


Zná základní skupenské pře-měny (tání, tuhnutí, kapal-nění, vypařování) látek, charakterizuje souvislosti těchto přeměn se změnami vnitřní energie.
Vyhledává teploty skupenských přeměn v tabulkách a určí skupenské teplo tání při řešení úloh a využívá poznatku, že teplo je přímo úměrné hmotnosti. 
Zná hlavní faktory, na nichž závisí rychlost vypařování a používá jich při řešení úloh.
Ovládá hlavní faktory, na nichž závisí teplota varu a využívá poznatků při řešení úloh.
Charakterizuje nasycenost vzduchu vodní parou. Objasní na tomto základě jevy spojené s kapalněním vodní páry ve vzduchu.

Změny skupenství
Skupenství a vnitřní energie
Teplota tání a tuhnutí
Vypařování
Var
Kapalnění


Zhodnotí výhody a nevýhody využívání energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí.

Tepelné jevy v každoden- ním  životě
Meterologie

Práce plynu
Tepelné motory

PT: C
( Lidské aktivity a problémy životního prostředí)
Rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku.
Definuje zdroj zvuku jako chvějící se těleso vyvolávající v prostředí sluchem rozruch /zvuk/
a šíření zvuku
v prostředí jako proces zhuštování a zřeďování prostředí spojený s přenosem energie.
Akustika

Kmitavý pohyb pružiny
Matematické kyvadlo
Periodické děje a jejich grafické znázornění

Vznik vlnění
Popis a vlastnosti vlnění

Vznik a šíření zvuku

Laboratorní práce č.2

PT:A
/Morální rozvoj/

Posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí.
Ví, že rychlost zvuku závisí na druhu prostředí v němž se šíří a na teplotě prostředí.
Využívá těchto poznatků při řešení úloh.
Charakterizuje tón jako zvuk vznikající pravidelným chvění těles a výšku tónu jako kmitočet,
hlasitost zvuku jako energii zvukového rozruchu s ohledem na citlivost naše-ho sluchového ústrojí.
Zná, že hlasitost zvuku závisí na vzdá-lenosti našeho ucha od zdroje zvuku a na prostředí, ve které se zvuk šíří.Definuje hluk jako zvuk
vznikající nepravidelným
chvěním těles a zná možnosti potlačování nadměrného hluku v našem životním prostředí.  Charakterizuje odraz zvuku jako odraz zvukového 
rozruchu od překážky a objasňuje vznik ozvěny

Rychlost šíření zvuku a jeho odraz

Tón a jeho výška, barva

Zvuk a hudba
Přenos zvuku pomocí elektroniky





Hlasitost zvuku, hluk a ochrana před ním

Rozšiřující učivo :
absorpce zvuku, nucené
chvění a rezonance,
infrazvuk a ultrazvuk a jejich užití v praxi


Zná, že sluneční soustava je tvořena Sluncem, devíti planetami, které kolem něj obíhají pod vlivem jeho gravitačního pole po uzavřených křivkách, dále měsíci planet, asteroidy, meteroidy a kometami.
Vyhledá základní charakteristiky o Slunci a jeho planetách v tabulkách.
Vesmír
Sluneční soustava
Pohyb Země
Pohyb Měsíce a jeho důsledky
Planety
Hvězdy
Čím se liší hvězdy od planet
Proč hvězdy svítí
Viditelný a neviditelný vesmír
Měření vzdáleností ve vesmíru

PT: B
( Jsme Evropané)

Objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet.
Odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností.

Orientuje se v mapě hvězdné oblohy a využívá jí k orientaci na obloze.
Charakterizuje pojem oběžné doby planety, 
pojmy hvězdný a slunečný den a pojem světelný rok.Charakterizuje hvězdy jako vesmírná plynná tělesa a Slunce jako hvězdu.

Co je souhvězdí
Orientace v krajině na obloze
Mapa oblohy




Astronomická technika
Dalekohledy
Kosmické sondy

Vesmír se mění

Historie a vývoj vesmíru

Astronomická technika
Vývoj názorů na tvar  polohu Země ve vesmíru
Rozšiřující učivo:
vznik vesmíru, vysílání umělých družic do vesmíru

PT: C ( Lidské aktivity a problémy životního prostředí)



Exkurze do hvězdárny









Chemie


Charakteristika vyučovacího předmětu

V současném světě nabývá výuka chemie neustále na významu. Všude ve svém okolí se žáci setkávají s chemickými látkami a s výrobky chemického průmyslu. Je důležité, aby žáci chápali, jaké možnosti ale i rizika přináší intenzívní využívání chemie.
Učitel by měl žáky seznamovat s důležitými chemickými látkami, reakcemi a s možností jejich využití, ale zároveň upozorňovat na možná nebezpečí. Žáci by se měli naučit pozorovat látky a reakce a samostatně ze svých pozorování vyvozovat závěry. Sami budou schopni provést bezpečně jednoduché pokusy.
Žáci by měli diskutovat o problémech životního prostředí, které souvisí s využitím chemických látek. Měli by si postupně osvojit zásady bezpečné práce s chemikáliemi, popsat bezpečný způsob jejich likvidace vzhledem k životnímu prostředí. V případě havárie s únikem nebezpečných nebo radioaktivních látek by se měli zachovat podle daných pravidel a dokázat poskytnout první pomoc.
Bezpečným a rozumným využíváním chemických látek se snažit přispět k rozvoji společnosti a současně k ochraně zdraví a životního prostředí.

Organizace výuky:  Vyučuje se v osmém a devátém ročníku vždy 2 hodiny týdně. Součástí výuky jsou hodiny laboratorních prací, na které se třída dělí na dvě skupiny. Všechny hodiny probíhají v odborné učebně chemie. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.

Průřezová témata: jsou realizována v těchto tématických okruzích:
A/ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
B/ Enviromentální výchova
Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí:

Klíčové kompetence: V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí:
A/ Kompetence k učení
B/ Kompetence k řešení problémů
C/ Kompetence komunikativní 
D/ Kompetence sociální a personální
E/ Kompetence občanské
F/ Kompetence pracovní



Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:

Žáci se v 8. a 9. ročníku setkávají s předmětem chemie poprvé. V 8. ročníku se seznamují se základy obecné a anorganické chemie. Je třeba, aby pochopili, z čeho se látky skládají a k jakým změnám dochází při chemických reakcích. Poznávají vybrané chemické prvky a sloučeniny, jejich vlastnosti a chemické složení. Důležitou součástí je základ chemického názvosloví. V 9. ročníku se učivo zaměřuje na organické a přírodní látky, jejich praktické využití a základy názvosloví. Některá témata nabízí velký prostor pro diskusi se žáky, uvádění příkladů z praxe i z vlastních zkušeností žáků. Při výuce chemie se klade důraz na pokus, pozorování a samostatné vyvozování závěrů. Často se uplatňuje samostatná práce žáků, skupinová práce a diskuse řízená vyučujícím. Žáci tak sami nalézají logické souvislosti v učivu a seznamují se s jeho využitím v praktickém životě.
Chemie svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.
Žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje.

Doplňující vzdělávání obor Etická výchova je zpracován ve zvláštní kapitole a v její příloze č. 2 je obsaženo vše, co se dá využít v hodinách chemie.



8. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Přesahy a vazby
Určí společné a rozdílné vlastnosti látek
Viz očekávaný výstup
Pozorování pokus a bezpečnost práce
Vlastnosti látek – hustota, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek
Fyzika
Pracuje bezpečně s běžně používanými nebezpečnými látkami, popíše způsob práce s látkami, s kterými zatím pracovat nesmí
Dokáže bezpečně pracovat s chemickými látkami, popíše způsob práce s látkami, s kterými zatím pracovat nesmí
Pozorování pokus a bezpečnost práce
Zásady bezpečné práce v laboratoři i v životě, nebezpečné látky a přípravky, R-věty, S-věty, varovné značky a jejich význam
Hořlaviny, žíraviny, jedy

P. T. A
(Evropa a svět nás zajímá)
Objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek
Objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek
Pozorování pokus a bezpečnost práce
Mimořádné události – havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek
P. T. A
(Evropa a svět nás zajímá)
Rozlišuje směsi a chemické látky, navrhni postupy a prakticky provede oddělování složek směsí, uvede příklady z praxe



Rozliší směsi a chemické látky, navrhne postupy, prakticky provede filtraci, destilaci, krystalizaci, usazování
Směsi
Směsi stejnorodé a různorodé, oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, krystalizace)
1. LP – filtrace


Domácí úloha krystali- zace soli
Vypočítá složení roztoku, připraví prakticky roztok daného složení, vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek
Viz očekávaný výstup
Směsi 
Stejnorodé roztoky, hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku, koncentrovaněj-
ší, zředěnější, nasycený a nenasycený roztok, vliv teploty, plošného obsahu a míchání pevné složky na rychlost jejího rozpouštění do roztoku
2. LP – příprava roztoku a oddělení složek destilací

Matema-
tika
Uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění
Zná nejčastější příčiny znečištění vody a vzduchu, preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění
Směsi 
Voda – destilovaná, pitná, odpadní, výroba pitné vody, čistota vody
Vzduch – složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva
Diskuse: Znečišťo-vání vody a vzduchu – příčiny, opatření, konkrétní příklady

P. T. B
(Základní podmínky života)
Používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech, rozlišuje chemické prvky a sloučeniny a užívá tyto pojmy ve správných souvislostech
Popíše složení atomu, rozliší atom od molekuly, rozliší chemické prvky a sloučeniny
Částicové složení látek a chemické prvky
Molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektronový obal a jeho změny v chemických reakcích, elektrony
Práce s moleku-
lovými modely

Fyzika
Orientuje se v periodické soustavě prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy, usuzuje na jejich možné vlastnosti
Orientuje se v periodické soustavě prvků, popíše vybrané prvky a jejich vlastnosti, rozpozná kovy a nekovy
Částicové složení látek a chemické prvky
Prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, skupiny a periody v periodické soustavě prvků, protonové číslo, chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických a organických sloučenin


Rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání

Viz očekávaný výstup
Chemické reakce
Klasifikace chemických reakcí, slučování, rozklad, neutralizace

Přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu
Přečte chemické rovnice, dokáže je vyčíslit, vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu
Chemické reakce
Chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, látkové množství, molární hmotnost


Matemati-ka
Aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu
Popíše, jak ovlivní rychlost reakce teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek, katalyzátor
Chemické reakce
Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek, katalýza



Porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a posoudí vliv těchto látek na životní prostředí
Viz očekávaný výstup
Anorganic-ké sloučeniny
Halogenidy – oxidační číslo, názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných halogenidů.
Oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů
Kyseliny a hydroxidy – vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných prakticky významných kyselin a hydroxidů
3. LP – reakce Zn s HCl
Orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi
Pomocí indikátorů rozliší kyselý a zásaditý roztok, změří pH roztoku, uvede příklady využití neutralizace v praxi
Anorga-
nické sloučeniny
Kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků, neutralizace
4. LP - neutralizace
Vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet
Viz očekávaný výstup
Anorga-
nické sloučeniny
Kyselost a zásaditost roztoků, neutralizace
P. T. A
(Evropa a svět nás zajímá)



9. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Přesahy a vazby
Porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných solí a posoudí vliv těchto látek na životní prostředí
Viz očekávaný výstup
Anorga-
nické sloučeniny
Soli kyslíkaté a nekyslíkaté – vlastnosti a použití vybraných solí
Rozšiřující učivo: názvosloví solí

Uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání
Určí redukci a oxidaci v chemické reakci, vysvětlí princip elektrolýzy a galvanického článku, zná příčiny koroze a způsoby ochrany před ní
Chemické reakce
Chemie a elektřina – redoxní reakce
1. LP – elektrolý-za
Uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání
Uvede příklady exotermních a endotermních reakcí, zhodnotí jejich využití
Chemické reakce
Reakce exotermní a endotermní

Zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy



Dokáže porovnat klady a zápory využívání různých paliv a zdrojů energie, uvede příklady produktů z ropy
Organické sloučeniny
Paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva, jaderná energie
P. T. A
(Evropa a svět nás zajímá)
Rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
Rozliší alkany, cykloalkany, alkeny, alkiny a areny, uvede zdroje, vlastnosti a použití
Organické sloučeniny
Uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků s násobnými vazbami a aromatických uhlovodíků

2. LP – důkaz uhlíku a vodíku v organic-
ké látce
Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
Vysvětlí pojem derivát uhlovodíku, uvede zdroje, vlastnosti a použití významných alkoholů a karboxylových kyselin

Organické sloučeniny
Deriváty uhlovodíků – příklady v praxi významných alkoholů a karboxylových kyselin

Orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů biochemického zpracování, především bílkovin, tuků a sacharidů. Určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu. Uvede příklady zdrojů bílkovin, sacharidů a vitamínů




Popíše průběh fotosyntézy slovně i chemickou rovnicí. Popíše složení, zdroje a význam bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů
Organické látky
Přírodní látky- zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů v lidském těle
3. LP – důkaz sacharidu, tuku nebo bílkoviny v potravi-
nách


Přírodopis
Zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
Viz očekávaný výstup
Chemie a společnost
Chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, recyklace surovin
P. T. B
(Lidské aktivity a problémy ŽP)
(Vztah člověka k prostře-
dí)
Orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka

Popíše výrobu a použití hnojiv, stavebních materiálů, plastů a dalších chemických látek, uvede jejich vliv na životní prostředí a zdraví člověka
Chemie a společnost
Průmyslová hnojiva, tepelně zpracovávané materiály (cement, vápno, sádra, keramika), plasty, synt. vlákna (vlastnosti, použití, likvidace), detergenty, pesticidy, léčiva a návykové látky
P. T. A
(Evropa a svět nás zajímá)
Aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe
Viz očekávaný výstup
Chemie a společnost
Hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti





     Přírodopis


Charakteristika vyučovacího předmětu

Přírodopis jako obor vzdělávací oblasti Člověk a příroda má za cíl poskytnout žákům představu o vztazích mezi živou a neživou přírodou, všemi zákonitostmi, závislost člověka na přírodních zdrojích, ale i vliv lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Zároveň tato oblast podporuje logické uvažování a kritické myšlení. Environmentální výchova v okruzích ekosystému, základní podmínky života lidské aktivity a problémy životního prostředí a vztah člověka k prostředí umožňuje pochopit problematiku a odpovědnost současné generace za život v budoucnosti.

Organizace výuky:  Vyučuje se v šestém, sedmém, osmém a devátém ročníku vždy dvě hodiny týdně. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.

Průřezová témata jsou realizována v těchto tématických okruzích:
A/	Enviromentální výchova
B/	Multikulturní výchova

Klíčové kompetence: V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí.
A/	Kompetence k učení
B/	Kompetence k řešení problémů
C/	Kompetence komunikativní
D/	Kompetence občanské
E/	Kompetence pracovní

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Obecná biologie a genetika – 6.r.
Biologie hub – 6.r.
Biologie rostlin – 7.r.
Biologie živočichů – 6.r., 8.r.
Neživá příroda – 9.r.
Základy ekologie – ve všech ročnících
Praktické poznávání přírody – ve všech ročnících

Přírodopis svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě. Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou

6.ročník
                                
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Zhodnotí vliv jednoli-
vých sfér Země na 
vznik a trvání života.                                    
Rozliší základní pro-
Jevy a podmínky existence živých soustav

Neživá
příroda
Země a život
Vznik atmosféry, hydrosféry
Názory na vznik Země, živé hmoty
Vývoj živé hmoty a změny atmosféry

Rozpozná a porovná
Buňky rostlin, živočichů, bakterií.
Vysvětlí funkce základních organel
Posoudí význam virů,
Bakterií v přírodě i pro člověka
Aplikuje praktické ovládání mikroskopu
Dodržuje základní pravidla bezpečné práce


Pozoruje lupou i mikros-
kopem
Obecná
biologie







Biologie hub
Organismy jednobuněčné, nebuněčné
(viry, bakterie)
Rostliny:
sinice
bičíkovci
rozsivky
zelené řasy
Houby bez plodnic
Houby s plodnicemi
Lišejníky



Antibio-
tika
1. laboratorní
práce

fotosyn-
téza
dýchání
2. laboratorní
práce
Rozlišuje a porovná podle diakritických znaků jednotlivé skupiny živočichů
Odvodí
u živočichů od buňky přes tkáně k orgánům

Biologie živočichů bezobrat-lých
Źivočichové:
Žahavci
Ploštěnci
Kroužkovci 

Měkkýši
Členovci
Korýši
Pavoukovci
Roztoči



Volný pohyb
3. laboratorní práce

4. laboratorní práce
nemoce
Třídí organismy a zařadí je do taxonomických jednotek
Rozlišuje a porovná podle diakritických znaků druhy hmyzu
Objasní a posoudí na základě pozorování způsob života, přizpůsobení se prostředí
Vysvětlí význam hmyzu v přírodě a pro člověka

Obecná biologie

Biologie živočichů bezobrat-lých

Základy ekologie
Třídění organismů
Přehled vývoje, třídění
Hmyz – řády
Proměna dokonalá nedokonalá

Hmyz v ekosystémech
Dědičnost proměn-livost
Tvar těla končetiny ústní ústrojí 
5.
laboratorní práce
PT: A
( Ekosystém, Vztah člověka k prostředí)



7. ročník 
                    	          
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky


Obecná biologie
Biologie živočichů bezobratlých
Opakování učiva 6. ročníku

Porovná vnější a vnitřní stavbu těla rostlin a odvodí na základě pozorování jeho uspořádání od buňky přes pletiva k orgánům
Uvede praktické příklady funkcí jednotlivých orgánů a jejich vztahů v rostlině jako celku
Rozlišuje podle diakritických znaků systematické skupiny mechorostů a kapraďorostů
Poznává a zařazuje mechorosty a kapraďorosty podle klíčů a atlasů
Rozliší pozorováním rozdíly rostlin nižších a vyšších


Pozoruje lupou
Biologie rostlin
Vyšší rostliny
Základní rozdíly nižších a vyšších rostlin
Mechorosty:
játrovky
mechy
kapraďorosty
plavuně
přesličky
kapradiny


Soustavy pletiv






Opakování vyšších rostlin
1. laboratorní práce




uhlí, rašelina, vliv na životní prostředí

švestka - plod
Porovná vnější a vnitřní stavbu těla živočichů a odvodí na základě pozorování jeho uspořádání od buňky přes tkáně k orgánům

Biologie živočichů
Vyšší živočichové
Strunatci
Pláštěnci
Bezlebeční
Obratlovci
Kruhoústí
Paryby
Ryby
Obojživelníci
Plazi
Opakování strunatců
Chov akvarijních ryb, terarijních zvířat i ptáků
2. laboratorní práce




3. laboratorní práce
Rozlišuje podle diakritických znaků systematické skupiny strunatců
Objasní a posoudí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě
Využívá zkušeností s chovem domácích živočichů
Poznává a zařazuje strunatce podle atlasů

Ptáci:
Běžci
Plavci
Letci
Ptáci různých ekosystémů – lesů, polí, vod…







Opakování strunatců
Enviromentální výchova
Čistota řek, moří
Změna krajiny
Den Země
Význam ptáků
Muzeum RK ornitologická sbírka
Zoo Dvůr Králové nad Labem
viz Příloha č. 2 – EV
Porovná vnější a vnitřní stavbu těla rostlin od buňky k orgánům
Rozlišuje podle diakritických znaků skupiny rostlin nahosemenných a krytosemenných
Určuje a zařazuje krytosemenné rostliny podle botanického klíče, atlasu
Vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití pro pěstování rostlin i pro člověka
Odvodí na základě zkušeností z pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí




Pozoruje mikroskopem trvalé i vodní preparáty















Poznává prakticky rostliny v přírodě
Založí si herbář
Biologie rostlin
Vyšší rostliny semenné
Nahosemenné
Jehličnany

Krytosemenné rostliny
Morfologie a anatomie rostlin
opylení oplození
princip rozmnožování
(plody)
Třídění krytosemenných rostlin
Dvouděložné čeledi:
Pryskyřníkovité
Hvězdnicovité

Růžovité
Brukvovité
Miříkovité
Mákovité
Lilkovité
Bobovité
Vrbovité
Bukovité
Břízovité
Jednoděložné:
Liliovité
Amarylkovité
Lipnicovité
stavačovité


Ekosystém lesa
Lýkožrout
PT: A
( Ekosystém)

















Léčivky 
Plevele
Ovoce
Zelenina
Zdravá výživa
Herbicidy, ochrana životního prostředí

Alergie



Obilniny (potravní pyramida)
Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
Zhodnotí kladný a záporný vliv člověka, uvede příklady narušení rovnováhy
Vnímá život a přírodu jako nejvyšší hodnoty, podněcuje k odpovědnosti 
Základy ekologie
Příroda a její ohrožení
Ochrana přírody

Opakování rostlin
Exkurze Botanická a zoologická zahrada Liberec
Mapa NP, CHKO
Amazonský prales
PT: A
( Lidské aktivity a problémy živ. prostředí, Vztah člověka k prostředí)-
 



8.ročník 

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Porovná vnější a vnitřní stavbu těla savců

Vysvětlí funkce jednotlivých orgánů

Biologie živočichů

Savci
Vývoj
Stavba těla savců
Členění těla savců
Orgánové soustavy:
Soustavy tělního pokryvu
Opěrná a pohybová
Trávicí
Dýchací
Cévní
Vylučovací
Rozmnožovací
Nervová
Smyslová

Opakování













1. laboratorní práce
2. laboratorní práce
Rozlišuje a porovnává podle diakritických znaků jednotlivé skupiny živočichů. Objasní  a posoudí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě. Na příkladech objasní způsob života a přizpůsobení daného prostředí. Využívá zkušeností s chovem vybraných domácích živočichů
Určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomic-kých skupin








Zjednodušený přehled třídění savců
Vejcorodí
Živorodí 
Vačnatci
Placentálové
Hmyzožravci
Letouni
Chudozubí
Hlodavci
Šelmy
Ploutvonožci
Kytovci
Chobotnatci
Sudokopytníci
Lichokopytníci
Primáti
Poloopice
Opice






PT A: ( Vztah člověka k přírodě, k život-nímu prostředí)

Labora- torní zvířata, vě-da, výzkum
Význam zoo – návrat zvířat do přírody – Dvůr Králové nad Labem
Využití vzděláva-cích pro- gramů zoo

Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi, objasní základní princip existence každého ekosystému. Vysvětlí význam živočichů v přírodě i pro člověka. Uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy

Základy ekologie
Savci našich ekosystémů



Biomy a jejich savci (tundra, tajga, moře, oceány …)
Projevy chování




Opakování


Chov domestifi-kovaných
Rozšíření, význam a ochrana živočichů.
PT: A (Ekosystém moře, deštný les)
Objasní vývoj člo-věka (fylogeneze). Objasní stavbu těla orgánů a orgánových soustav. Vysvětlí jejich funkce a vzta-hy. Objasní vznik a vývin jedince od početí do stáří. Rozlišuje příčiny běžných nemocí a uplatňuje zásady pre- vence a léčby.



Aplikuje předlékařskou 1. po- moc při poranění a jiném požkození tě- la

Biologie člověka

























Člověk
Podstata člověka
Původ člověka
Vývoj člověka
Lidské rasy

Stavba těla člověka
Soustava 
kosterní
pohybová
trávicí
dýchací
oběhová
vylučovací
rozmnožovací
kožní
smyslová
řízení lidského těla
žlázy s vnitřním vyměšováním


Soustava nervová


Opakování

3. laboratorní práce
PT: B
( Etnický původ)
Nemoce, úrazy
prevence

Zdravý životní styl

Ontoge-neze
Bezpečný sex
viz Příloha č. 2 – EV

Hygiena duševní činnosti
4. laboratorní práce
Vysvětlí podstatu pohlavního a nepo- hlavního rozmnožo- vání, jeho význam z hlediska dědičnosti.
Uvede příklady dědičnosti v praktic- kém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů

Genetika
Základy genetiky
Dědičnost a proměnlivost organismů
Zásady třídění
využití v krimina-listice, v lékařství

                                               
9.ročník
                                               
Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky







Biologie živočichů


Biologie člověká
Opakování učiva 
8 roč.
Savci

Opakování učiva 
8 roč.







Zhodnotí vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života.



Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty. Využívá princip krystalografie.












Pozoruje lupou, mikro-skopem krystaly nerostů


Neživá příroda
Země - naše planeta
Postavení ve vesmíru
Vnitřní uspořádání Země

Minerály
Fyzikální vlastnosti minerálů Přehled minerálů:
Prvky
Sulfidy
Halogenidy
Oxidy
Hydroxidy
Uhličitany
Sírany
Křemičitany
Minerály organického původu
Opakování nerostů







1.
laboratorní práce
2.
laboratorní práce
Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané horniny.


Horniny
Vyvřelé:
Hlubinné
Výlevné
Usazené:
Úlomkovité
Organogenní
Chemické
Přeměněné
Opakování hornin



3. labora- torní práce
Rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody.








Porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a druhy.





Rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků

Neživá příroda
Utváření zemského povrchu
Vnitřní geologické děje:
Poruchy zemské kůry:
Vrásnění
Zemětřesení
Sopečná činnost
Pohyby litosférických desek
Vnější geologické děje:
Zvětrávání
Vznik půd
Působení gravitace
Činnost vody, moře, ledovců, větru, organismů a člověka
Dějiny Země
Vznik života
Vývoj života
Geologická období
Geologická stavba
České republiky

Opakování

















4. labora- torní práce





5. labora- torní práce
Český masív
Západní Karpaty
Uvede příklady organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi.
Vysvětlí podstatu potravních řetězců v různých ekosys- témech a zhodnotí kladný i záporný vliv člověka na životní prostředí a uvede příklady narušení rovnováhy v ekosys- tému v okolí i ve světě.
Rozlišuje a uvede příklady populace, společenstva, ekosystému a objasní základní princip exi- stence každého eko- systému.
Uvede na základě po- zorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Ze-mi
Zhodnotí kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí a uvede příklady narušení rovnováhy v ekosystému

Základy ekologie
Ochrana životního prostředí
Přirozené změny v přírodě
Změny vlivem činnosti člověka
Krajina a přetváře- ní
Přírodní zdroje
Energetické suro- viny a alternativní
Zdroje
Půda a její význam
Voda, ovzduší
Ekologické kata- strofy










Etologie
Věda o chování
Vrozené, naučené
Ochranné, obranné
Dorozumívání
Sociální chování
Význam etologie  v praxi
PT: A 
( Základní podmínky života,
Ekosystém, Vztah člověka k prostředí)

Chráněná území ČR
viz Příloha č. 2 - EV

Devastace, rekultivace
Růst ekologické-ho vědo- mí člověka








Využití při odchovu zvířat v zoo

V talentových třídách bude probíráno rozšiřující učivo v jednotlivých kapitolách a žáci si budou připravovat samostatně referáty.




Zeměpis


Charakteristika vyučovacího předmětu
               
Charakteristika zeměpisu 6. – 9. ročníku navazuje na prvouku a vlastivědu prvního stupně. Umožňuje celkový rozhled žáků přírodních, hospodářských a sociálních podmínek a faktorů života lidí v místním regionu, na území České republiky, v Evropě a dalších světadílech. Dále umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech lidstva, uvědomovat si civilizační rizika budoucnosti a vlastní spoluzodpovědnost za hodnotu života na Zemi.

Organizace výuky:Vyučuje se v šestém,sedmém,osmém a devátém ročníku vždy 2 hodiny týdně. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut

Průřezová témata
A/ mediální výchova
B/ environmentální výchova
C/ výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
D/ výchova demokratického člověka
E/ multikulturní výchova



Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědní i společenskovědní charakter, je v zájmu zachování celistvosti oboru umístěn celý v této vzdělávací oblasti.
Klíčové kompetence:V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí:
                   A) Kompetence k učení
                   B) Kompetence k řešení problémů
                   C) Kompetence komunikativní
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznání i různých metod racionálního uvažování
potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů,správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi
způsobu myšlení,které vyžaduje ověřování vyslovených domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby
posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů
zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí
porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů,zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy
utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí


6. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Zhodnotí postavení 
Země ve vesmíru a 
srovnává podstat-
né vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy,prokáže na konkrétních  příkladech tvar Země

Postavení Země
ve Sluneční sous-
tavě,tvar Země,
postavení ostat-
ních planet,pos-
tavení Sluneční
soustavy ve ves-
míru.

Přírodní obraz Země
Země jako vesmírné těleso

fyzika
Zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a       organismů.

Pohyby Země a 
ostatních planet
ve Sluneční sous-
tavě.


Tvar velikost a pohyby
Země,střídání čtyř ročních 
období,dne a noci,
světový čas,časová  pásma,datová
 hranice,
smluvený čas

fyzika
Určování zeměpis-né polohy v zeměpisné
síti,měřítko a obsah plánů a map
orientace plánů a
 map vzhledem
ke světovým stranám,
praktická cvičení.


Globus,měřítko.
zeměpisná síť,
poledníky a rov-
noběžky,země-
pisné souřadnice.



Geografic-ké
informace,
zdroje dat,
kartografie a
topografie
Geografická kartografie a topografie,glóbus,
měřítko glóbusu
zeměpisná síť,
poledníky a rovnoběžky,
zeměpisné souřadnice,
určování zeměpisné polohy v zeměpisné síti,měřítko a obsah plánů a map,orien-
tace plánů a map vzhledem
ke světovým stranám,praktická cvičení a aplikace s dostupnými kartografic-kými produkty v tiš
těné i elektro-nické podobě
matemati-
ka
PT-A-in-
terpretace
vztahu me-
diálních
sdělení a reality
Rozlišuje a porovnává
složky a prvky přírodní sféry,
jejich vzájemnou
souvislost a pod-
míněnost,porovná-vá působení vnitřních a vněj-
ších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na příro-
du a lidskou  spo- lečnost,pojmenuje
a klasifikuje
tvary zemského povrchu.
Systém přírodní
sféry na planetár-
ní úrovni,geogra-
fické pásy,geo-
grafická šířková
pásma,výškové
stupně, systém
přírodní sféry na
regionální úrovni
Přírodní obraz
Země, krajinná
sféra
Krajinná přírodní,spo-lečenská a hospodářská sféra,složky a prvky přírodní sféry.Systém přírodní sféry na planetární úrovni,geo-grafické pásy,geogra-
fická pásma,
výškové stupně.
Systémpří-rodní sféry na planetární úrovni,
přírodní oblasti.
přírodopis
PT-B-eko-
systémy,
lidské akti-
vity a pro- blémy ži- votního prostředí, vztah člo-
věka k pro-
středí
Rozlišuje zásadní přírodní a spole-
čenské atributy.
Jako kritéria pro
vymezení,ohrani-
čení a lokalizaci
regionů světa.Lo-
kalizuje na mapách
světadíly,oceány a
makroregiony svě-
ta,porovnává a
přiměřeně hodno-
tí polohu,rozlohu,
přírodní,kulturní,
společenské,poli-
tické a hospodář-
ské poměry,zvažu-
je,jaké změny ve
vybraných regio-
nech světa nastaly.

Afrika-poloha,roz-
loha,přírodní pod-
mínky,přírodní a nerostné suroviny,
obyvatelstvo,se-
verní,rovníková a 
jižní Afrika    



Zhodnocení výz-
namu neosídle-
ného světadílu     
Srovnání jednot-
livých oceánů,
hodnocení jejich
významu-rybolov,
těžba nerostných
surovin,riziko zne-
čištění a ekologic-
ké katastrofy.    
Regiony
světa -
Afrika







Antarkti-da 


Oceány                                                       
Určující a po-
rovnávací kritéria,jejich přiměřená charakteristi-ka z hledis-
ka přírodních a
socioekonomických poměrů s
důrazem na 
vazby a souvislosti
(přírodní,
podnebné,
sídelní,jazy-kové,nábo-ženské a kul-
turní oblasti)

občanská nauka, dě-
jepis
PT-E- et-
nický pů-
vod,multi-
kulturalita, princip so-
ciálního smíru a solidarity
7.ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Žák rozlišuje zásad-
ní přírodní a spole-
čenské atributy jako
kritéria pro vymeze-
ní,ohraničení a loka-
lizaci regionů světa.
Lokalizuje na ma-
pách světadíly,oceá-
ny a makroregiony
světa podle zvole-
ných kritérií,srovná-
vá jejich postavení,
rozvojová jádra a periferní zóny.
Porovnává a přimě-
řeně hodnotí polohu,
rozlohu,přírodní,
kulturní,společenské
politické a hospo-
dářské poměry,
zvláštnosti a podob-
nosti,potenciál a ba-
riéry jednotlivých
světadílů,oceánů,
vybraných makrore-
gionů světa a vybra-
ných států.Zvažuje,
jaké změny ve vyb-
raných regionech
světa nastaly,nastá-
vají,mohou nastat a co je příčinou zásad-
ních změn v nich.
Přírodní a pod-
nebné oblasti,ho-
spodářské oblasti
města.Posoudí
význam nejmen-
šího,mnohoná-
rodnostního světadílu.

Přírodní a pod-
nebné oblasti,
regionální a spo-
lečenské politic-
ké útvary,hospo-
dářské oblasti,
soužití původní-
ho,přistěhovalé-
ho a zavlečeného
obyvatelstva.

Přírodní a pod-
nebné oblasti,
historie a součas-
tnost života oby-
vatel,náboženství
a probléma pře-
lidněných oblastí
a na druhé straně
téměř liduprázdných.
Regiony
světa
Austrálie






Amerika










Asie

Charakteristika
z hlediska 
přírodních a socioekono-mických
poměrů s důrazem na vazby a
souvislosti.
Modelové regiony světa
vybrané modelové
přírodní,
společenské,politické a environmen-tální prob-
lémy,možnosti
jejich řešení
občanská nauka,pří-
rodopis
PT-E-etni-
cký původ, multikultu-
ralita,prin-
cip sociál-
ního smíru a solidarity
Žák organizuje a přiměřeně hodnotí geografické infor- mace a zdroje  dat z dostupných  kartografických
elaborátů, z grafů, diagramů,statistic- kých a dalších informačních
zdrojů.Používá s porozuměním zák- ladní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii.Při-
měřeně hodnotí geo-
grafické bjekty,jevy
a procesy v krajinné sféře,jejich určité pravidelnosti,záko- nitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmí-
něnost,rozeznává hranice mezi pod-
statnými prostoro-vými   složkami v krajině.Vytváří a využívá osobní myš-lenková schémata a mapy pro orientaci v konkrétních regio-nech,pro prostorové vnímání a hodno-cení míst, objek-tů,jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu
světu.
Čtení z různých
map z atlasu,blíz-
kého okolí,plánů měst.Tvorba map
dříve a nyní.
Pohled ze satelitu
nebo družice 
na Zemi.


Geogra-fické
informace
zdroje dat, kartogra-fie a topografie
Komunikační geografický a
kartografický jazyk,vybra-né obecně používané geografické,
topografické a
kartografické pojmy,základní topogra-fické útvary, důležité
body,výrazné liniové útvary,
plošné útvary a jejich kombinace:
sítě,povrchy,
ohniska
-uzly,
hlavní karto-grafické produkty:
plán,mapa,
jazyk mapy, symboly
smluvené značky, vysvětlivky:
statistická data a jejich grafické
vyjádření,
tabulky.

   
matemati-ka
PT-A-in-
terpretace vztahu me-
diálních sdělení a reality



8.ročník

Očekávané výstupy
Dílčí výstupy
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Rozlišuje zásadní přírodní a společen-
ské atributy jako kritéria pro vymeze-
ní,ohraničení a loka-
lizaci regionů světa.
Lokalizuje na ma-
pách světadíly,oceá-
ny a makroregiony
světa podle zvole-
ných kritérií,srovná-
vá jejich postavení,
rozvojová jádra a periferní zóny.Poro-
vnává a přiměřeně hodnotí polohu,roz-
lohu,přírodní,kultur-
ní,společenské,poli-
tické a hospodářské
poměry,zvláštnosti a podobnosti,poten-
ciál a bariéry jednot-
livých světadílů,
oceánů,vybraných
makroregionů světa a vybraných států. Zvažuje,jaké změny
ve vybraných regio-
nech světa nastaly,
nastávají,mohou nastat a co je příči-
nou zásadních změn
v nich.
Přírodní a pod-
nebné oblasti,
jednotlivé státy,
jejich hospodář-
ská orientace,
změny států stře-
dní a východní
Evropy.Srovnává
a hodnotí polohu,
rozlohu,přírodní,
společenské,kul-
turní,politické a hospodářské poměry,zvažuje
jaké poměry nas-
taly ve střední a východní Evropě
Regiony
světa
Evropa
Určující a po-
rovnávací kritéria,jejich přiměřená charakteristi-ka z hlediska 
přírodních a socioekono-mických poměrů s
důrazem na vazby a souvislosti -přírodní,pod-
nebné sídelní,
jazykové,ná-boženské a kulturní oblasti.Vyb-
rané modelové
přírodní,spo-lečenské,poli-tické
hospodářské a enviromen-tální
problémy,
možnosti je-jich řešení

občanská nauka,dě-
jepis,příro-
dopis
PT-C-Ev-
ropa a svět nás zajímá, Objevuje-
me Evro-
pu, Jsme Evropané


9.ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Hodnotí a porovná-
vá na přiměřené ú-
rovni polohu,přírod-
ní poměry,přírodní
zdroje,lidský a hos-
podářský potenciál
České republiky v 
evropském a světo-
vém kontextu

Přírodní a pod-
nebné oblasti,
horské celky.
Česká
republika
Česká republika
její zeměpisná
poloha,rozloha,
členitost,přírod-
ní poměry a zdroje.
občanská nauka,pří-
rodopis
PT-B-lid-
ské aktivi-
ty a prob-
lémy živo-
tního pros-
tředí, vztah člověka k prostředí
Hodnotí a porovná-
vá na přiměřené ú-
rovni plohu,přírod-
ní poměry a zdroje,
lidský a hospodář-
ský potenciál České republiky v evrop-
ském a světovém kontextu

Nerostné surovi-
ny,hospodářství,
průmysl,země-
dělství,doprava,
zahraniční ob-
chod,obyvatel-
stvo,osídlení
Česká republika


Rozmístění hospodář-ských aktivit, sektorová a odvětvová
struktura hospodářství,transformační společenské,politické a
hospodářské procesy a jejich územní projevy a dopady. Hospodářské a politické postavení
České republiky v Evropě a ve světě,zapoje-ní do meziná-rodní dělby práce a obchodu
občanská nauka,pří-
rodopis, dějepis
PT-D- občan, občanská společnost a stát,for-
my partici-
pace obča-
nů v poli-
tickém ži-
votě
Vymezí a lokalizuje
místní oblast podle
bydliště,přiměřeně 
analyzuje vazby místního regionu k vyšším
územním celkům.
Hodnotí na přimě-
řené úrovni přírodní,
hospodářské a kul-
turní poměry regio-
nů a možnosti další-
ho rozvoje,hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodář-
ských aktivit.

Uvádí příklady účasti a působnosti ČR ve světových 
mezinárodních a nadnárodních institucích,organiza-cích a integracích
států

Oblasti České
republiky
















Evropská unie,
spolupráce se 
sousedními státy a členskými státy
unie


Regiony České
republiky,
územní jednotky stát-
ní správy a 
samosprávy, krajské členění,kraj
místního regionu,přes-hraniční
spolupráce se sousedními státy v euroregio-
nech.Místní region,země-pisná poloha, kritéria pro vymezení místního regionu, vztahy k okolním re-
gionům,
základní přírodní a so-
cioekonomic-ké charakte-ristiky s důrazem na
specifiku regionu důležitá pro jeho další rozvoj

Posoudí prostorovou
organizaci světové populace,její rozlo-
žení,strukturu,růst,
pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí mozaiku kulturního světa.
Posoudí jak přírodní
podmínky souvisí s funkcí lidského sí-
dla, pojmenuje obe-
cné základní geografické znaky
sídel.

Obyvatelstvo a sídla-počet,roz-
místění,rasy,národy,jazyky,nábo-
ženství,venkov-
ská,městská sídla
Společen-ské a
hospodář-ské
prostředí

Obyvatelstvo světa - základní kvantitativní a kvalitativní geografické, demografické,hospodářské a kulturní charakteristi-ky.Globali-zační společenské, politické a hospodářské procesy-aktuální spo-
lečenské,sí-delní politické a hospodářské poměry současného světa,sídelní systémy,urbanizace a sub-urbanizace
občanská nauka,cizí
jazyk
PT-D-prin-
cipy demo-
kracie jako formy vlá-
dy a způ-
sobu roz-
hodování
Zhodnotí přiměřeně
strukturu,složky a funkce světového hospodářství,lokali-
zuje  na mapách hlavní světové suro-
vinové a energetické zdroje,srovnává
předpoklady, hlavní
faktory pro územní rozmístění hospo-dářských aktivit
Hospodářství-
jádrové a perifer-
ní oblasti,země-
dělství,průmysl,
doprava,služby,
cestovní ruch, mezinárodní ob-
chod,hlavní hos-
podářské organi-
zace ve světě.

Světové hospodářství-sektorová a odvětvová struktura,
územní dělba práce,
ukazatelé 
hospodářské-ho rozvoje a životní úroveň.

Srovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě  podobných a odlišných znaků, lokalizuje na ma-pách jednotlivých
světadílů hlavní ak-tuální geopolitické změny a politické zájmy v konkrétních světových regionech
Svět dnes politic-
ká mapa součas-
ného světa,státní
hranice,státní zří-
zení,správní čle-
nění,způsob vlá-
dy,ohniska nekli-
du


Regionální a společenské,politické a hospodářské útvary-
porovnávací kritéria:národní a mnoho-národnostní státy,části států,správní oblasti,kraje,
města,aglo-merace,hlav-ní a periferní hospodářské oblasti světa. Politická, bezpečnostní a hospodářská seskupení států, geopolitické procesy,hlavní světová konfliktní ohniska.

Srovnává různé kraji
ny jako součást pev-
ninské části krajinné
sféry,rozlišuje na konkrétních příkla-dech specifické znaky a funkce kra-jin,uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajin-ných složek a prvků,prostorové rozmístění hlavních ekosystémů.Uvádí
na vybraných přík-
ladech závažné důs-ledky a rizika pří-
rodních a společen-
ských vlivů na životní prostředí
Krajina,příroda a životní prostředí,
vliv člověka a lidské společnos-
ti na krajinu a ži-
votní prostředí, působení život-
ního prostředí na
člověka a lidskou
společnost,úsilí o ochranu a rozvoj životního pro-
středí
Životní
prostředí
Krajina-pří-rodní a spo-lečenské prostředí,ty-py krajiny.
Vztahy příro-da a společ-nost trvale udržitelný život a roz-voj, principy a zásady ochrany pří-
rody a životního prostředí,
chráněná území příro-dy,globální ekologické a environmen-tální problé-my lidstva.
přírodopis
PT-B-eko-
systémy, základní podmínky života, lid-
ské aktivi-
ty a prob-
lémy živo-
tního pro-
středí, vztah člo-věka k pro-
středí





Umění a kultura

Hudební výchova


Charakteristika vyučovacího předmětu

     Předmět Hudební výchova je zahrnut  do vzdělávací oblasti  Umění a kultura, společně s Výtvarnou výchovou, případně Dramatickou výchovou.
V této oblasti je žákům umožněno setkat se s jiným než jen racionálním poznáváním světa a odráží umění a kulturu. 
     Vzdělávání v této oblasti zahrnuje umělecké osvojování světa. V těchto předmětech se usiluje o rozvoj specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. Na základě společných témat se hledají vazby mezi druhy umění, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech se usiluje o rozvíjení schopnosti nonverbálního vyjadřování.

     Učivo 2.stupně základního vzdělávání navazuje na znalosti a dovednosti z 1. stupně a rozvíjí je. Dochází k prolínání učiva z mnoha jiných oblastí a vzniká ucelený přehled vědomostí napříč jednotlivými předměty.
     Získané dovednosti a znalosti přispívají k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření i hlubšímu porozumění všeho dění minulého i současného.

Organizace výuky: Vyučuje se v šestém, sedmém, osmém a devátém ročníku vždy  vyučovací hodinu týdně. Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut. 

Průřezová témata  jsou realizována v těchto tematických okruzích:
A)osobnostní a sociální výchova
B)multikulturní výchova
C)mediální výchova
Průřezová témata přispívají k vytváření následujících klíčových kompetencí.

Klíčové kompetence: V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí:
kompetence k učení
kompetence k řešení problémů
kompetence komunikativní
kompetence sociální a personální
kompetence občanské


Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

     Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebního umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahovými doménami učiva hudební výchovy.
     Veškeré hudební činnosti se vzájemně propojují, ovlivňují a doplňují ve svém komplexu celkovou osobnost žáka. V našem předmětu jde především o rozvoj hudebnosti žáka – hudebních schopností, jež se následně projevují hudebními dovednostmi – sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými. 

     Obsahem vokálních činností  je práce s hlasem, kdy dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu. Uplatňujeme zde a posilujeme pěvecké návyky.

     Obsahem instrumentálních činností   je hra na hudební nástroje, dle individuálních možností a zkušeností žáka, a jejich využití při hudební reprodukci i produkci.

     Obsahem hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest.

     Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání znějící hudby. Žák poznává hudbu ve všech žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat i „interpretovat“.

     Hudební činnosti umožňují žákovi uplatnit jeho individuální pěvecký potenciál při zpěvu, individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu znějícího projevu, pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby, umožňují mu „interpretovat“ hudbu podle jeho individuálního zájmu a zaměření.


6. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
aktivně se zapojuje do hud. aktivit a využívá při nich svůj hlasový potenciál, instrumentální dovednosti a pohybové schopnosti
- výslovnost, mluva (slovo)
- správné dýchání
- hlasová hygiena + mutace, lidský hlas
- důležitost rozezpívání
- rozšiřování hlasového rozsahu
Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev
hygiena, zdravý život
- dramatická a literární výchova
-	přírodopis
Pt A-Rozvoj schopností poznávání


- intonace (tónické cítění)
- melodizace (říkadla,poezie)
- zpěv v lid. dvojhlasu
- kánon, moteto
- zpěv písní všech slohů a žánrů (souvisí s probíraným učivem)
- melodie stoupavá – klesavá, orientace v not. záznamu
- reflexe vokálního projevu

-intonace  











- orientace v notovém záznamu


- vlastní vokální projev
- literatura


-komunikace a spolupráce
Pt A-Komunikace

- výchova k občanství
- dějepis a literatura





-Pt A-Rozvoj schopností poznávání
- tvoří na základě svých hud. schopností a dovedností jednoduché aranžmá, elementární kompozice a improvizace s pomocí jednoduchých i složitějších hudebních nástrojů, volí vhodné typy doprovodů, interpretuje různé motivy, témata i části skladeb






- hud. nástroje (lidové i moderní – použití ke hře doprovodů dle dovedností žáka)
- Orffův instrumentář (reprodukce i produkce)
- tvorba vlastních instrum. rytmických doprovodů (tvorba jednoduchých rytmických partitur)
- rytmická reprodukce skladeb (tématu skladeb)
- rytmické variace žáků
Instrumentální činnosti

- hra na nástroje Orffova instrumentáře







-záznam hudby
Pt A-Osobnostní a sociální výchova


- tělovýchova, správné držení těla
- volí vhodný typ hudebně pohybových prvků na základě reflexe poslouchané hudby, rozpozná některé z tanců různých stylových období a na základě individuální hud. vyspělosti i získaných dovedností předvede jednoduchou pohybovou vazbu
- taktování, taneční kroky, vlastní vyjádření hudby pohybem (pantomima, improvizace, výrazový tanec)
- „hlazení melodie“ (zachycení změn melodie pohybem ruky)
- metrum, rytmus, tempo vnímáme celým tělem
- orientace v prostoru, nápodoba hry na hud. nástroje
Hudebně pohybové činnosti
























- pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby















- orientace v prostoru
- správné držení těla

-	tělovýchova
Pt A-Sebepoznání a sebepojetí








 tělovýchova, zdravý styl


PtA- Kreativita
- orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá melodii, harmonickou a formální strukturu skladby, prožívá vztahy mezi tóny, postihuje charakteristické stylotvorné a významné sémantické prvky, srovnává je a slovně je charakterizuje

- charakterizuje znějící hudbu jednotlivých slohů, stylů a žánrů s uplatněním hlediska historického vývoje

- vyhledává a všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými druhy umění a rozpoznává vliv kontextu na způsoby jejího utváření, její interpretace a recepce
- hudebně výrazové prostředky
- hud. nástroje
- pohyb melodie
- vedení k toleranci (neodmítání, vytváření vlastních názorů)
- hud. styly a žánry chápeme jako součást kultury, tradice, života jedince i společnosti 

Poslechové činnosti
-	analýza hudební skladby









- hudební styly a žánry
-výtvarná    výchova
- výchova k občanství
- literatura
- dějepis
- komunikace
- socializace

Pt B-Kulturní diference

- výchovné koncerty a vzdělávací akce



7. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
- aktivně se zapojuje do hud. aktivit a využívá při nich svůj hlas.potenciál, instrum. dovednosti a pohybové schopnosti

- uplatňuje pravidla hlasové hygieny při zpěvu v běžném životě, zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, využívá získané pěvecké návyky při interpretaci písní a vokálních skladeb různých žánrů


- dokáže posoudit vlastní zpěv
- hlasová hygiena + mutace, lidský hlas
- důležitost rozezpívání
- intonace (tónické cítění)
- akord (intonační modely i obraty kvintakordů) v dur i moll
- zpěv v lid. dvojhlasu, kánon, moteto
- zpěv ve 2,3,4 (hud.hry vedoucí nenásilně k vícehlasému zpěvu)
- zpěv písní všech slohů a žánrů (souvisí s probíraným učivem)
- orientace v notovém záznamu


Vokální činnosti
- pěvecký a mluvní projev




-	intonace


- hudební rytmus







- rozvoj hudebního sluchu a hudební před-stavivosti






- orientace v notovém záznamu


- hygiena, zdravý život
-	dramatická a literární výchova
-	přírodopis
-	literatura
Pt A-Rozvoj schopností poznávání








komunikace a 
spolupráce
Pt A-Komunikace





- výchova k občanství
-	dějepis
-	literatura





Pt A- Kreativita
- tvoří na základě svých hud. schopností a dovedností jednoduché aranžmá, elementární kompozice a improvizace s pomocí jednoduchých i složitějších hud. nástrojů, volí vhodné typy doprovodů, interpretuje různé motivy, témata i části skladeb


- hud. nástroje (lidové i moderní – použití ke hře doprovodů dle dovedností žáka)
- tvorba vlastních instrum.rytmických doprovodů (tvorba jednoduchých rytmických partitur)
- rytmická reprodukce skladeb (témata skladeb)
- rytmické variace žáků
Instrumentální činnosti
- hra na hudební nástroje




-vyjadřování hudebních i nehudebních myšlenek pomocí hudebních nástrojů
-	správné držení těla
Pt A -Rozvoj schopností poznávání


- literatura a dramatická výchova


- volí  vhodný typ hud. pohybových prvků na základě reflexe poslouchané hudby, rozpozná některé z tanců různých stylových období a na základě individuální hud. vyspělosti i získaných dovedností předvede jednoduchou pohybovou vazbu
- taktování, taneční kroky
- vlastní vyjádření hudby pohybem (pantomima, improvizace, výrazový tanec)

- orientace v prostoru


Hudebně pohybové činnosti
- pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby
- pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla
- orientace v prostoru

-správné držení těla
- tělovýchova
-	zdravý styl
Pt A - Sebepoznání a sebepojetí




Pt A-Kreativita

- orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá melodii, harmonickou i formální strukturu skladby, prožívá vztahy mezi tóny, postihuje charakteristické stylotvorné a významné sémantické prvky, srovnává je a slovně je charakterizuje

- charakterizuje znějící hudbu jednotlivých slohů, stylů a žánrů s uplatněním hlediska histor.vývoje


- konfrontuje znějící hudbu s dalšími skladbami z hlediska jejich funkce, stylu a žánru

- vyhledává a všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými druhy umění a rozpoznává vliv kontextu na způsoby jejího utváření, její interpretace a recepce
- pohyb melodie
- pravidelnost-nepravidelnost hud.formy
-hud.skladba v kontextu s jinými hud. i nehud. díly, dobou vzniku, životem autora (původní i nové úpravy, posouzení kvality různých zpracování původního tématu)

- vedení k toleranci (neodmítání, vytváření vlastních názorů)
- hud.styly a žánry chápeme jako součást kultury, tradice, života jedince i společnosti
Poslechové činnosti
- orientace v hudebním prostoru


- hudební dílo a jeho  autor















Pt A-Sebepoznání a sebepojetí

- výtvarná výchova
-výchova k občanství
- literatura
-	dějepis
Pt C-Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení


- řečová kultura, komunikace a spolupráce
- dějepis
- literatura
-	socializace
Pt B-Kulturní diference, multikulturalita



- výchovné koncerty a vzdělávací akce




8.ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
- aktivně se zapojuje do hud. aktivit a využívá při nich svůj hlasový potenci-ál, instrumentální dovednosti a pohybové schopnosti


- uplatňuje pravidla hlasové hygieny při zpěvu i v běžném životě, zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, využívá získané pěvecké návyky při interpretaci písní a vokálních skladeb různých žánrů
- důležitost rozezpívání
- intonace (tónické cítění)
- akord (intonační modely i obraty kvintakordu) v dur i moll
- zpěv ve 2,3,4 (hud. hry)
- zpěv písní všech slohů a žánrů (souvisí s probíraným učivem)
- přenos melodie do vlastní polohy (transpozice)
- reflexe vokálního projevu


Vokální činnosti
- pěvecký a vokální projev



- intonace a vokální improvizace










- rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti




- hygiena, zdravý život
-	dramatická a literární výchova
Pt A-Rozvoj schopností poznávání


-komunikace a spolupráce
- dějepis 
-	literatura
Pt A- Komunikace


Pt A- Rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace


-	realizuje podle svých individuálních schpností a dovedností písně a skldby různých stylů a žánrů


- práce s hud. formami (skládání rytmických celků)
- akordové značky (kadence, tónické cítění)
- vyjadřování hud. i nehud. představ a myšlenek pomocí hud. nástrojů (volba nástroje, rytmu – představy rytmické, melodické, tempové, dynamické, formální)
Instrumentální činnosti
- záznam hudby



- vyjadřování hudebních i nehudebních myšlenek pomocí hudebních nástrojů


Pt A- Rozvoj schopností poznávání





-	výtvarná výchova
-	literatura
Pt A - Kreativita

- volí vhodný typ hudebně pohybových prvků na základě reflexe poslouchané hudby, rozpozná některé z tanců různých stylových období a na základě individuální hud. vyspělosti i získaných dovedností předvede jednoduchou pohybovou vazbu
- taneční kroky
- vlastní vyjádření hudby pohybem (pantomima, improvizace, výrazový tanec)
- orientace v prostoru



Hudebně pohybové činnosti
- pohybový doprovod znějící hudby






- orientace v prostoru

- správné držení těla
- tělovýchova
 zdravý styl
Pt A - Sebepoznání a seberegulace


Pt A - Kreativita


- orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá melodii, harmonickou i formální strukturu skladby, prožívá vztahy mezi tóny, postihuje charakteristické stylotvorné a významné sémantické prvky, srovnává je a slovně je charakterizuje


- charakterizuje znějící hudbu jednotlivých slohů, stylů a žánrů s uplatněním hlediska historického vývoje


- konfrontuje znějící hudbu s dalšími skladbami z hlediska jejich funkce, stylu a žánru

- vyhledává a všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými druhy umění a rozpoznává vliv kontextu na způsoby jejího utváření, její interpretace a recepce
- pohyb melodie
- pravidelnost, nepravidelnost hud. formy
- hud.skladba v kontextu s jinými hud.i nehud. díly, dobou vzniku, životem autora (původní i nové úpravy, posouzení kvality různých zpracování původního tématu)
- vedení k toleranci (neodmítání, vytváření vlastních názorů)
- hud. styly a žánry chápeme jako součást kultury, tradice, života jedince i společnosti
















Poslechové činnosti
- orientace v hudebním prostoru


- interpretace znějící hudby


















- hudební styly a žánry














Pt A - Sebepoznání a sebepojetí


- vyjadřovací schopnosti
- komunikace
- výtvarná výchova
- výchova k občanství
- literatura
- dějepis
- řečová kultura
- spolupráce
-	socializace
Pt A - Sebepoznání a sebepojetí, komunikace, hodnoty, postoje, praktická etika
Pt B- Kulturní diference, multikulturalita
Pt C-Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality






-výchovné koncerty a vzdělávací akce





9. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
- aktivně se zapojuje do hud. aktivit a využívá při nich svůj hlasový potenciál, instrumentální dovednosti a pohybové schopnosti



- uplatňuje pravidla hlasové hygieny při zpěvu i v běžném životě, zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, využívá získané pěvecké návyky při interpretaci písní a vokálních skladeb různých žánrů

- posoudí vlastní zpěv
- důležitost rozezpívání
- rozšiřování hlasového rozsahu
- intonace (tónické cítění)
- akord v dur i moll (intonační modely i obraty kvintakordu)
- zpěv ve 2,3,4 (hud. hry vedoucí k vícehlasu)
- zpěv písní všech slohů a žánrů
- přenos melodie do vlastní polohy (transpozice)
- reflexe vokálního projevu


Vokální činnosti
- pěvecký a mluvní projev



- intonace a vokální improvizace






- rozvoj hudebního sluchu a představivosti







- reflexe vokálního projevu



-	realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů


- akordové značky (kadence, tónické cítění)
- vyjadřování hud. i nehud. myšlenek a představ pomocí hud. nástrojů (volba nástroje a rytmu – představy rytmické, melodické, tempové, dynamické, formální)


Instrumentální činnosti
- záznam hudby


- vyjadřování hudebních i nehudebních myšlenek a představ pomocí hudebních nástrojů
-  hra na hudební nástroje
- tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy

- volí vhodný typ hudebně pohybových prvků na základě reflexe poslouchané hudby, rozpozná některé z tanců různých stylových období a na základě individuální hud. vyspělosti i získaných dovedností předvede jednoduchou pohybovou vazbu
- taneční kroky
- vlastní vyjádření hudby pohybem (pantomima, improvizace, výrazový tanec)










Hudebně pohybové činnosti
- pohybový doprovod znějící hudby



- orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá melodii, harmonickou i formální strukturu skladby, prožívá vztahy mezi tóny, postihuje charakteristické stylotvorné a významné sémantické prvky, srovnává je a slovně charakterizuje


-charakterizuje znějící hudbu jednotlivých slohů, stylů a žánrů s uplatněním hlediska historického vývoje


- konfrontuje znějící hudbu s dalšími skladbami z hlediska jejich funkce, stylu a žánru

- vyhledává a všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými druhy umění a rozpoznává vliv kontextu na způsoby jejího utváření, její interpretace a recepce
- pohyb melodie
- pravidelnost – nepravidelnost hudební formy
- hudební skladba v kontextu s jinými hud. i nehud. díly, dobou vzniku, životem autora (původní i nové úpravy, posouzení kvality různých zpracování původního tématu)
- vedení k toleranci (neodmítání, vytváření vlastních názorů)
- hud. styly a žánry chápeme jako součást kultury, tradice, života jedince i společnosti






Poslechové činnosti


- orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby















- interpretace znějící hudby



















- výchovné koncerty a vzdělávací akce


Výtvarná výchova


Charakteristika vyučovacího předmětu

Předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti  Umění a kultura, společně se vzdělávacími obory Hudební výchova, popřípadě  Dramatická výchova jako obor doplňující.

   Vzdělávání  v této oblasti zahrnuje umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího se výtvarného myšlení. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti  jedince k uměleckému dílu a jeho pomocí k sobě samému i k okolnímu světu.
.
   Proces poznávání a osvojování směřuje jednak k tomu, aby se žáci  učili rozumět výtvarnému umění, rozuměli jeho jazyku a významům, aby se učili chápat výtvarnou kulturu v nejširším slova smyslu jako nedílnou součást svého duchovního života a zároveň hledali vazby mezi druhy umění, schopnost vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot. V tvořivých činnostech se usiluje o rozvíjení schopností nonverbálního vyjadřování.
.
   Učivo druhého stupně otevírá cestu širšímu nazírání na kulturu a umění. Dochází k prolínání učiva z mnoha jiných oblastí, připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění. Společný prostor pro získávání  dovedností a poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů umožňují projekty. Přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření i hlubšímu porozumění  uměleckému dílu.


Organizace výuky:  Předmět výtvarná výchova se vyučuje v šestém, sedmém, osmém a devátém ročníku. V šestém a sedmém ročníku po dvou hodinách v bloku týdně, v osmém a devátém ročníku po jedné hodině za týden. Výuka probíhá v kmenových učebnách. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.


Průřezová témata 
A/ Osobnostní a sociální výchova
Je především uplatňována v zaměření na  rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična.
B/ Výchova demokratického občana
Je uplatňována při ověřování komunikačních účinků.
C/ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Poskytuje možnost rozvíjet vztah k evropské a světové kultuře, ozřejmit význam kulturního a historického dědictví jako zdroje poznání.
D/ Multikulturní výchova
Toto téma je stěžejní jak v rozvíjení smyslové citlivosti, tak při uplatňování subjektivity a při ověřování komunikačních účinků.
E/ Environmentální výchova
Pokytuje příležitost k vnímání estetických kvalit prostředí prostředí.   F/Mediální výchova
Je založena na schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit artefakty umělecké i běžné mediální produkce.


Klíčové kompetence:  Ve výtvarné výchově je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí:
A/ Kompetence k učení
B/ Kompetence k řešení problémů
C/ Kompetence komunikativní
D/ Kompetence sociální a personální
E/ Kompetence občanské


Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

   Výtvarná výchova pracuje s vizuálně znakovými systémy.Kontakt člověka s realitou je pojímán jako vzájemný vztah , interakce, v níž se přetvářejí obě strany, které do ní vstupují.
 
   V etapě základního vzdělávání je učivo výtvarné výchovy členěno do tří obsahových domén a je realizováno tvůrčími činnostmi, v nichž se projevuje vlastní tvorba  žáků s vnímáním a interpretací.

   Obsahem rozvíjení smyslové citlivosti je rozšiřování schopností rozeznávání jednotlivých vizuálních kvalit v interakci s realitou i s vizuálně obraznými vyjádřeními.
    Obsahem uplatňování subjektivity je vztahování vlastních prožitků k vizuálně obrazným vyjádřením samostatně vytvořených i přejatých a uvědomování si podílu svých dosavadních životních zkušeností na výsledcích jejich tvorby, vnímání i interpretace.

   Obsahem ověřování komunikačních účinků je utváření a uplatňování komunikačního obsahu vizuálně obrazných vyjádření v pluralitních podmínkách a hledání nových kontextů pro uplatnění samostatně vytvořených i přejatých vizuálně obrazných vyjádření z repertoáru výtvarného umění i dalších obrazových médií.


Očekávaný výstup
Dílčí výstup

Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Vybírá,vytváří a pojmenovává co nejširší škálu VOV      a jejich vztahů;uplat-ňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,vje-mů, představ  a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
vytváří škálu VOV ;
linie, tvary, objemy


Rozvíjení smyslové citlivosti
Linie, tvar, 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 VOV

Přírodné tématika
Lineární kresba
Land art
Bauhaus
Baroko
Genius loci

PT:E
(Vztah  člověka      k prostředí,
Ekosysté-   
my)


Užívá VOV k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ        a fantazie
užívá prostředky pro vyjádření emocí, pocitů         a nálad
Rozvíjení smyslové citlivosti
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání  a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě reflexe ostatních uměleckých druhů (hudebních, dramatických)
Drama-tícká výchova
Hudební výchova
(meditační hudba)
Abstraktní umění
Baroko
Surreali-smus
Gestická kresba
Roláž
 
PT:A (Sebepo-   
znání a se-
bepojetí)
Užívá prostřed-  
ky pro zachycení jevů     
a procesů v pro-
měnách a vzta-
zích; k tvorbě užívá některé metody uplatňo-
vané                 v současném výtvarném umění a digitál-
ních médiích 
-	počítačová 
grafika, video, fotografie, animace
uvědomuje si různorodost 
VOV a možnosti zdrojů inspirace
Rozvíjení smyslové citlivosti


Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu,prostoru   a časovém průběhu – vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky            a   prostředky vyjadřující časový průběh)               ve statickém            i dynamickém vyjádření
Smyslové účinky VOV – umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film,tiskoviny, televize, elektronická média, reklama výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě
Surralis-
mus
Pop-art
Modermí umění
Asambláž
Objekt
Comiks
Aktivní grafika
Mobily

PT:A (Ko-    
munikace)

PT:C
(Evropa 
a svět nás zajímá)
PT:F 
(Tvorba mediálního 
sdělení)
Vybírá, kombinuje      a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření porovnává      a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících     i běžně užívaných VOV
poznává  
a užívá pro- středky pro vyjádření fantazie, představ a osobních zkušeností
Uplatňování subjektivity 
ve VOV


Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad fantazie               
 a osobních zkušeností – manipulace s objekty,pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby            a kresby, uspořádání prostoru, celku VOV a vyjádření proměn výběr, uplatnění               a interpretace
Typy VOV – hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, animovaný film, comics, fotogra-fie, elektronický obraz, reklama, vizualizované dramatické akce, komunikační grafika rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry
Akční malba       a kresba
Happening
Antropo- metrie
Objekty 
Keramika
Comiks
Drama-
tická  výchova
Prožívání 
prostředí
Výtvarné instalace

PT:A(Sebepoznání a sebepojetí)
PT:C(Evropa a svět nás zajímá)
PT:D
(Lidské vztahy)
PT:F (Receptiv- ní činnosti)
Rozliší působení VOV v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku            a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu
zaměření na prostředky výtvarného vyjádření


Uplatňování subjektivity


Přístupy k VOV – 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
Modelová-
ní
Surrealis-mus
Abstraktní
umění
Expresio-
nismus
Interpreta-ce
PT:E(Zá-  
kladní podmínky života)
PT:A(Sebepoznání 
a sebepojetí)
Interpretuje umělecká VOV současnosti      i minulosti vychází        při tom           ze svých znalostí historických souvislostí       i z osobních zkušeností       a prožitků
zaujímá osobní postoj v komunikaci o VOV
Ověřování komunikač-    
ních účinků
Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření        a zdůvodňování důvody vzniku odlišných interpretací VOV(samostatně vytvořených          i přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování
Různé umělecké
směry v průběhu století
Regionální 
umělci

PT:A(Ko- 
munikace)
PT:C
(Objevuje-
me Evropu
a svět)
PT:D(Kul-
turní diference)

Porovnává    na konkrétních příkladech různé interpretace VOV vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské    a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
nalézá a do komunikace zapojuje obsah VOV


Ověřování  komunikač-
ních účinků
Komunikační obsah VOV – utváření a uplatnění komunikačního obsahu vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace
Piktogram
Kýč
 Návštěva Orlické galerie
Řeč obrazů

PT:A(Ko- 
munikace)
PT:C
(Evropa 
a svět nás zajímá)
PT:F           
(Produktiv-ní činnosti)
Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených   či samostatně vytvořených VOV v sociálních vztazích nalézá vhodnou formu          pro jejich prezentaci
vědomě se zaměřuje na VOV, která mají komunikční účinky v sociálních vztazích
Ověřování komunikač-
ních účinků

Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměn obsahu VOV vlastních děl i děl výtvarného umění historické, sociální a kulturní souvislosti
Lidové zvyky a obyčeje
 Besedy o výtvarném umění

PT:A(Ko-
munikace)
P:C(Obje-
vujeme 
Evropu a svět)
PT:D (Kulturní 
diference)
Poznámka: 
VOV vizuálně obrazné vyjádření




Člověk a zdraví


4.3.7.1.   Výchova ke zdraví


Charakteristika vyučovacího předmětu

	Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Vzdělávání v této oblasti směřuje především k tomu, aby žáci pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví, osvojují si dovednosti a způsoby chování, které vedou k zachování zdraví. Je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy.     

Organizace výuky: Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je vyučován v 6.a 7. ročníku 2.stupně 1 hodinu týdně.

Průřezová témata jsou realizována v těchto tématických okruzích:
Osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj (sebepoznání, seberegulace, 
                                                                                    Psychohygiena)
-	sociální rozvoj (mezilidské vztahy,kooperace) 
-	morální rozvoj (řešení problémů, hodnoty, 
-	                          postoje)
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – život.styl 
Multikulturní výchova – lidské vztahy
Enviromentální výchova – základní podmínky života
Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí:

Klíčové kompetence: v tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících kompetencí:
A/ Kompetence k učení
B/ Kompetence k řešení problémů
C/ Kompetence komunikativní
D/ Kompetence sociální a personální
E/ Kompetence občanské

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Vzdělávání v této oblasti vede žáky k poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty. Pochopení člověka jako jedince závislého na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí. Získávání názoru na to, co je zdravé i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje.


6.ročník

Očekávaný 
Výstup
Dílčí
Výstup
Tématický
okruh
Učivo
Poznámky

Žák
respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, v komunitě)
Pravidla soužití

Pozitiv. komunikace
Vztahy mezi lidmi a formy soužití

Vztahy ve dvojici-kamarádství, přátelství 
Osobnostní rozvoj –
sebepoznání
(vztah k sobě a k druhým)



vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu soc.klimatu (vrstev.
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví
Role rodičů

Vztahy ve třídě
Vztahy mezi lidmi a formy soužití

Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity-rodina, škola, vrstevnic.
skupina, obec
Manželství a rodičovství
Sociální rozvoj-
komunikace
(sdělování verbální, neverbální)

Multikulturní výchova
(empatie,
solidarita)
Rodokmen
vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím
vysvětlí vztah mezi uspokojováním základ.lids.potřeb a hodnotou zdraví

Vztah mezi těles.a
dušev.
zdravím

Zdravý způsob života a péče o zdraví









Tělesná a duševní hygiena-zásady osobní a duševní hygieny, význam pohybu pro zdraví


Osobnostní rozvoj-
psychohygiena
(pozitivní naladění, dobrý
vztah k sobě)
usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví

Zdravý 
způsob života













Výživa a zdraví-zásady zdravého 
stravování

Režim dne


Úrazy v domácnosti při sportu, v dopravě

Příprava pokrmů
v 7.roč.


Psychohygiena
(organizace času)

První pomoc
Př v 8.roč.
uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami
svěří se se svým zdravot.problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
Přenos.
a civiliz.
choroby
Zdravý způsob života a péče o 
zdraví





Rizika ohrožující zdraví 

Ochrana před přenosnými i nepřenos.chorobami, chronickým  onemocněním



Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví-bezpečně ve škole, při různých činnostech, v dopravě

Preventivní a lékařská péče






Školní řád

Dopravní výchova
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 i druhým
Drogy,
patolog.hráčství, počítače 




Šikana, kriminalita, zneužívání
Rizika ohrožující zdraví  a jejich prevence

Auto-destruktivní závislosti-zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek, patologického hráčství, práce s počítačem, návykové látky
Skryté formy násilí a zneužívání,
sexuální  kriminalita-šikana. Komunikace se službami odborné pomoci


 

7.ročník

Očekávaný
Výstup
Dílčí výstup
Tématický 
okruh
Učivo
Poznámky
Žák 
respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, v komunitě)

Vztahy mezi lidmi a formy soužití
Vztahy ve dvojici-
láska,
partnerské vztahy


Sociální rozvoj – poznávání lidí mezilidské vztahy (empatie, respektování)
vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným,duševním a sociálním zdravím, vztah mezi uspokojováním základ.lids.potřeb a hodnotou zdraví dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní zodpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví 

Hodnota a podpora zdraví
Podpora zdraví a její formy – 
prevence, změna kvality prostředí
Podpora zdraví v komunitě
Celostní pojetí člověka ve zdraví a v nemoci – základní lids.potřeby a jejich hierarchie
Enviromentální výchova (základní podmínky života)

Vztah člověka k ŽP
usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví

Zdravý způsob života












Osobnostní a       sociální rozvoj
Poruchy příjmu potravy

Ochrana před chorobami a úrazy-bezpečné způsoby chování (AIDS, hepatitida)



Sebeorganizace činností a chování-cvičení sebekontroly, sebeovládání
Evropa a svět- životní styl
vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí

Osobnostní a sociální rozvoj
Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace-přijímání názoru druhého, empatie, naslouchání, dialog, asertivní komunikace
Osobnostní rozvoj-kreativita (schopnost vidět věci jinak, citlivost)

Sociální rozvoj-kooperace a kompetice (seberegulace v situaci nesouhlasu, dovednost navazovat na druhé, …)
dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

Zdravý způsob života a péče o zdraví


Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Výživa a zdraví- vliv způsobu stravování na zdraví

Civilizační choroby- preventivní a lékařská péče, zdravotní rizika
Příprava pokrmů v 7.ročníku (zdravá příprava jídla)





 
projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu
dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce

Osobnostní a sociální rozvoj




Hodnota a podpora zdraví
Sebepoznání a sebepojetí- vztah k sobě, zdravé a vyrovnané sebepojetí

Podpora zdraví v komunitě- programy podpory zdraví
Sebepoznání
(moje tělo, moje psychika)

 
samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím

Rizika ohrožující zdraví








Osobnostní a sociální rozvoj
Stres a jeho vztah ke zdraví- regenerační techniky k překonávání únavy, stresu a k posilování duševní odolnosti

Psychohygiena-soc.dovednost pro předcházení a zvládání stresu hledání pomoci při problémech 











Psychohygiena (uvolnění-relaxace)





optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví

Změny v životě člověka a jejich reflexe
Dětství, puberta, dospívání-tělesné, duševní a společenské změny
Biologie člověka v 8.roč.




v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za nebezpečné sexuální chování

Změny v životě člověka a jejich reflexe
Sexuální dospívání a reprodukční zdraví- předčasná sex.zkušenost, těhotenství a rodičovství mladistvých

vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt
uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi 

Rizika ohrožující zdraví
Manipulativní reklama a informace-reklamní vlivy, působení sekt
Mediální výchova (kritické vnímání mediálních sdělení)


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

Rizika ohrožující zdraví





Osobnostní a sociální rozvoj
Ochrana člověka za mimořádných událostí- živelní pohromy, terorismus

Morální rozvoj- zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností





5.3.7.2    	Tělesná výchova



Charakteristika vyučovacího předmětu 
Tělesná výchova je nejdůležitější formou pohybového učení a pohybové kultivace žáků. Je hlavním zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační 
i sportovní využití pohybu ve škole i mimo školu.
Tělesná výchova je předmět, který slouží ke zvyšování všeobecné pohybové výkonnosti a k harmonickému rozvoji žáků. Základem je účinná a přiměřená všestranná tělesná příprava. Cílem je soustavné zlepšování všestranného tělesného rozvoje, zvyšování všeobecné pohybové výkonnosti, tělesné zdatnosti a upevňování zdraví.
Tělesná výchova je zaměřena na osvojování a zdokonalování techniky a taktiky sportovních odvětví. Předmět je přizpůsoben biologickému vývoji žáka (intenzivnímu růstu, nesynchronnímu vývoji orgánů a jejich funkcí). 
Od žáků se vyžaduje aktivní a dobrovolný přístup. 
Tělesná výchova slouží k rozvoji kondiční, technické, taktické, psychologické a teoretické přípravy žáků. Předmět je propojený s dalšími oblastmi vzdělání (hudební výchovou, hygienou, etikou, ...).
Organizace výuky 
Tělesná výchova se vyučuje v šestém, sedmém, osmém a devátém ročníku vždy 2 hodiny týdně. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut. Chlapci a dívky jsou rozděleni do samostatných skupin. Výuka probíhá na hřišti, v terénu a v tělocvičně. V sedmém ročníku se žáci mohou zúčastnit LVVZ.

Průřezová témata jsou realizována v těchto tématických okruzích:

Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova 
Mediální výchova

Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí:

Klíčové kompetence 

V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následu-jících klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Tělesná výchova by měla žáky motivovat k lepším výkonům ve sportov-ních odvětvích. Prohlubuje vztah žáků ke sportu. Učí žáky pečovat o vlastní zdraví. Zlepšuje vzájemnou spolupráci v kolektivních sportech. Zdokonaluje zá-kladní herní činnosti. Rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti v kolektivních sportech. Zlepšuje techniku jednotlivých atletických disciplín.  Posilování, gym-nastika a rytmická gymnastika formují postavu a zvyšují tělesnou zdatnost a vý-konnost. 
   	Do výuky se začleňuje etická výchova dle rozčlenění učiva etické výchovy do jednotlivých předmětů a ročníků /viz příloha č. 2/.


6. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Přesahy a vazby
Žák aktivně vstu-puje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně  a s konkrétním účelem.
Žák chápe pohyb
jako jednu ze 
složek ovlivňu- jící zdraví. Dokáže rozeznat pojmy rekreační sport, výkonnost- ní a vrcholový sport. 
Zná rozdíly mezi dívčím a chla-peckým sportem.
Činnosti ovlivňující zdraví

Význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců






Žák usiluje o zlep-šení své tělesné zdatnosti; z nabíd-ky si zvolí vhodný rozvojový pro-gram.
Žák pravidelně cvičí a sportuje, a proto si zvyšuje vlastní zdravotně orientovanou zdatnost. 
Dokáže si sám postavit vlastní kondiční pro-gram, který mu pomáhá zlepšo-vat pohybové schopnosti. 
Činnosti ovlivňující zdraví
Zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ, kondiční programy








Žák samostatně se připraví před po-hybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly.
Zná základní poj-my, polohy a po-hyby jednotli-vých cvičení. 
Uvědomuje si význam jednot-livých cvičení. Základem je správné držení těla. Zvládá strečinková cvičení, dechová cvičení, cvičení pro kloubní flexi-bilitu, kompen-zační cvičení, vy-rovnávací cvičení a relaxační cviče-ní. Ví, kdy je má použít. Zná jejich význam.   
Činnosti ovlivňující zdraví
Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení









Žák odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví si pohybovou aktivitu vzhledem k úda-jům o znečištění ovzduší.
Zná informace 
o manipulaci se zatížením. 
Ví, že špatná manipulace mu může způsobit přetížení a jiné zdravotní pro-blémy.
Sportuje v tako-vých podmín-kách, které neohrožují jeho zdraví.
Ví, že doping mu může způsobit zdravotní pro-blémy.
Činnosti ovlivňující zdraví
Zdravotně orientovaná zdatnost –manipulace se zatížením













Žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost.
Žák umí poskyt-nout první po-moc i v nestan-dardním prostře-dí (rybník les, skály, hory).
Zná životně důležité funkce. Umí ošetřit lehká, vážná i život ohrožující poranění. Zvládne odsun raněného. Zná důležitá telefonní čísla a ví, jak má reagovat na danou situaci. 
Činnosti ovlivňující zdraví
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu v různém prostředí a klimatických podmínkách, improvizované ošetření poranění a odsun raněného

Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Basketbal
Žák zná základ-ní pojmy a pra-vidla basketbalu. Zdokonaluje se v technice a tak-tice basketbalu. Zvládá herní činnosti jednot-livce, kombinace a systémy.
Rozumí grafické-mu značení.

Žák zvládá:
- postoj a pohyb útočníka a obránce
- uvolňování se 
bez míče a chytání míče
- přihrávku jednoruč a obouruč (na místě a v pohy-bu)
- driblink
- dvojtakt
- střelbu z krátké vzdálenosti
- herní kombi-nace
- útočné kombi-nace založené na akci hoď a běž
- hru
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Sportovní hry - herní činnosti jednotlivce, herní kombiné-ce, herní systé-my, utkání podle pravidel žákovské kate-gorie


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Fotbal 
Žák zná základ-ní pojmy a pra-vidla fotbalu. Zdokonaluje se v technice a tak-tice fotbalu. Zvládá herní činnosti jednot-livce, kombinace a systémy.
Rozumí grafické-mu značení.

Zvládá:
- výběr místa
- přihrávku míče vnitřní stranou nohy
- přihrávku na krátkou vzdá-lenost
- přihrávku
   hlavou
- ztlumení a vedení míče
- obcházení protihráče
- střelbu 
po vedení míče
- hru
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Sportovní hry - herní činnosti jednotlivce, herní kombiné-ce, herní systé-my, utkání podle pravidel žákovské kate-gorie


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Atletika
Žák zná názvy atletických dis-ciplín a pravidla atletických sou-těží. Rozlišuje pojmy vrh a hod.
Zná názvy atle-tických náčiní.
Rozumí star-tovním povelům.

Zvládá:
- techniky atletic-
  kých disciplín
- průpravná cvi- 
  čení pro jednot- 
  livé atletické 
  disciplíny
- atletickou abe- 
  cedu
- speciální bě- 
  žecká cvičení
- techniky běhů
  (sprinty, střední 
   vzdálenost a 
   dlouhá vzdále- 
   nost)
- sprinty - 50 m, 
  60 m a 100 m
- běh 400 m
- štafetovou pře-dávku
- štafetový běh
- překážkový běh
- vytrvalostní běh
  (800m, 1000 m a 1500 m)
- hod míčkem
- skok daleký
- skok vysoký
- koulařskou gymnastiku
- vrh koulí
- běh terénem
- atletické více-boje
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Atletika - rychlý běh, 
vytrvalý běh 
na dráze a v te-rénu, základy překážkového běhu, skok 
do dálky, skok do výšky, hod míčkem nebo granátem, vrh koulí


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Gymnastika
Zvládá cvičební polohy a postoje.
Realizuje pohyby jednotlivými částmi těla.
Umí poskytnout záchranu a dopo-moc. 
Ovládá gymnas-tické názvosloví.
Zvládá průpravná cvičení.

Akrobacie:
- kotoul vpřed
- kotoul vzad
- stoj na hlavě
- stoj na rukou
- přemet stranou
- rovnovážné polohy

Přeskok:
- roznožka 
přes kozu 

Hrazda:
- náskok 
do vzporu
- zákmih
- sešin
- ručkování
- seskok
- výmyk

Kladina:
- chůze
- pohyby paží a obraty
- náskok
- seskok

Kruhy:
- komíhání ve visu
- houpání
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Gymnastika – akrobacie, pře-skoky, cvičení s náčiním a 
na nářadí


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Rytmická gymnastika
Zvládá techniku pohybů (skoky, kroky, obraty, rovnováha). 
Umí cvičit s ná-činím (míč, švi-hadlo, stuha).
Realizuje pohyb s hudebním do-provodem.
Klade důraz 
na správné držení těla, estetiku a zdatnost.
Dbá na hygienu a bezpečnost.
Zvládá tance  (držení, kroky, společenské chování).
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Estetické a kondiční formy cvičení s hud-bou a rytmic-kým doprovo-dem – základy rytmické gym-nastiky, cvičení s náčiním, kon-diční formy cv-čení pro daný věk žáků, tance


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Bruslení a hokej
Zná pojmy spoje-né se sporty na ledě (bruslení, hokej). Umí se starat o brusle. Zná výstroj na výzbroj. Ví, jak poskytnout po-moc.

Zvládá:
- jízdu vpřed
- jízdu vzad
- odšlapávání vpřed
- překládání vpřed
- zatáčení překlá-
  dáním vpřed  
- jízdu s hokej-
  kou
- hokej - hra
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Bruslení

Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Zná základní principy pohybo-vých her. Má ra-dost ze hry. Vní-má důležitost spolupráce. Zná zásady bezpeč-nosti jednotli-vých her. Sám se podílí na tvorbě nových her. Pohybové hry soutěživé, bojo-vé, s náčiním, rozvíjející fan-tazii a tvořivost. 
Pohybové hry uplatňuje 
na školních výle-tech, sportovních dnech a jiných školních a sou-kromých akcích.
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Pohybové hry – s různým za-měřením, netra-diční pohybové hry a aktivity


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Zvládá i pálkova-cí sporty (softbal, basebal).
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Další (i netra-diční) pohybo-vé činnosti

Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Chápe turistiku jako aktivitu, která ovlivňuje  zdraví. Zvládá cykloturistiku, vodní turistiku a turistické akce. Orientuje se v te-rénu pomocí ma-py a buzoly. Je schopen ujít až 25 km v terénu. Zná pravidla silničního provo-zu. Poskytne prv-ní pomoc při úra-zech. Zvládá stavbu provizor-ního přístřešku a rozdělávání ohně. Umí praco-vat s mapou a buzolou v pohy-bu, a proto zvlá-dá základy orien-tačního běhu. Dokáže si sám zpracovávat dokumentaci z turistických akcí (deník, foto-grafie, zápisky). Poznatky uplat-ňuje na školním výletě, sportov-ním dnu a lyžař-ském výcviku.
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Turistika 
a pobyt v pří-rodě – příprava turistické akce, přesun do teré-nu a uplatňová-ní pravidel bez-pečnosti silnič-ního provozu v roli chodce a cyklisty, chůze se zátěží i v mírně nároč-ném terénu, tá-boření, ochrana přírody, základy orientačního bě-hu, dokumen-tace z turistické akce













Žák posoudí prove-dení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny.
Úpoly
Chápe význam úpolových spor-tů. Zná základní pojmy jednotli-vých sportů. 
Uvědomuje si důležitost bez-pečnosti 
při cvičení. Zná správné užívání bojových a 
sebeobranných
činností.

Zvládá:
- přetahy
- přetlaky
- odpory
- pády
- kotouly
- postřehy
Činnosti ovlivňující úroveň pohybo-vých dovedností
Úpoly - základy sebeobrany, základy aikidó, judó, karatedó


Žák užívá osvojo-vané názvosloví 
na úrovni cvičence, rozhodčího, divá-ka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu.
Žák zvládá ter-minologii jednot-livých sportů.
Dokáže reagovat na smluvené sig-nály, povely a gesta, které 
po něm chce učitel (trenér).  
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Komunikace v TV -tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky 

Žák naplňuje 
ve školních pod-mínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačné-mu pohlaví, ochra-nu přírody 
při sportu.
Zná významné sportovní akce a soutěže (OH, MS a ME jednot-livých sportů). 
Získává informa-ce o slavných sportovcích z novin, knih a medií (televize, rozhlas, internet).
Zná hlavní prin-cipy olympijské-ho hnutí a vý-znam olympij-ských her (osoba P. Coubertaina, olympijská vlaj-ka, slib, olympij- ská vesnice, olympijská char-ta, MOV, ČOV).
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Historie a současnost sportu -významné soutěže a sportovci, olympismus – olympijská charta


Žák se dohodne na spolupráci i jedno-duché taktice ve-doucí k úspěchu družstva a dodržuje ji.
Dokáže reagovat na smluvené sig-nály, povely a gesta mezi spolu-hráči a mezi hrá-či a trenérem (učitelem).
Zná grafické značky 
pro sporty a zvlá-dá grafický zá-znam jednot-livých sportov-ních her (fotbal, basketbal, volej-bal).
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Komunikace v TV - smluvené povely, signály, gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech

Žák rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplý-vající z role hráče, rozhodčího, divá-ka, organizátora.
Žák je ohledu- plný vůči spolu-hráčům a sou-peři. Pokaždé udržuje základy fair-play.
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech

Žák sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhod-notí.
Dokáže zvolit  správnou spor-tovní výstroj a výzbroj, které mu pomohou k lep-ším sportovním výkonům. Zaznamenává si své výkony a později si je vy-hodnocuje.
Stará se o svěře-nou výstroj a vý-zbroj.
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandard-ních podmín-kách, sportovní výstroj a vý-zbroj – výběr, ošetřování


Žák zorganizuje samostatně i v tý-mu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže.
Zná pravidla jed-notlivých sportů (gymnastika, atletika, volejbal, basketbal, fotbal, softbal, hokej sjezdové a běžec- ké lyžování). 

Činnosti podporu-jící pohybové učení
Pravidla osvojovaných pohybových činností - her, závodů, soutěží


Žák zpracuje na-měřená data a in-formace o pohy-bových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci.
Žák zvládá měře-ní atletických disciplín. Získané údaje si sám eviduje a provádí si sebe-reflexi.
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností – měření, evidence, vyhodnocování



7. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Přesahy a vazby
Žák aktivně vstu-puje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně  a s konkrétním účelem.
Žák chápe pohyb
jako jednu ze 
složek ovlivňu- jící zdraví. Dokáže rozeznat pojmy rekreační sport, výkonnost- ní a vrcholový sport. 
Zná rozdíly mezi dívčím a chla-peckým sportem.
Činnosti ovlivňující zdraví

Význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců






Žák usiluje o zlep-šení své tělesné zdatnosti; z nabíd-ky si zvolí vhodný rozvojový pro-gram.
Žák pravidelně cvičí a sportuje, a proto si zvyšuje vlastní zdravotně orientovanou zdatnost. 
Dokáže si sám postavit vlastní kondiční pro-gram, který mu pomáhá zlepšo-vat pohybové schopnosti. 
Činnosti ovlivňující zdraví
Zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ, kondiční programy








Žák samostatně se připraví před po-hybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly.
Zná základní poj-my, polohy a po-hyby jednotli-vých cvičení. 
Uvědomuje si význam jednot-livých cvičení. Základem je správné držení těla. Zvládá strečinková cvičení, dechová cvičení, cvičení pro kloubní flexi-bilitu, kompen-zační cvičení, vy-rovnávací cvičení a relaxační cviče-ní. Ví, kdy je má použít. Zná jejich význam.   
Činnosti ovlivňující zdraví
Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení









Žák odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví si pohybovou aktivitu vzhledem k úda-jům o znečištění ovzduší.
Zná informace 
o manipulaci se zatížením. 
Ví, že špatná manipulace mu může způsobit přetížení a jiné zdravotní pro-blémy.
Sportuje v tako-vých podmín-kách, které neohrožují jeho zdraví.
Ví, že doping mu může způsobit zdravotní pro-blémy.
Činnosti ovlivňující zdraví
Zdravotně orientovaná zdatnost –manipulace se zatížením













Žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost.
Žák umí poskyt-nout první po-moc i v nestan-dardním prostře-dí (rybník les, skály, hory).
Zná životně důležité funkce. Umí ošetřit lehká, vážná i život ohrožující poranění. Zvládne odsun raněného. Zná důležitá telefonní čísla a ví, jak má reagovat na danou situaci. Z lyžařského vý-cviku zná ošetře-ní poranění v improvizovaných podmínkách. Zvládne i impro-vizovaný svoz raněného. 
Činnosti ovlivňující zdraví
Hygiena a bezpečnost 
při pohybo-vých činnos-tech – v nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu v různém prostředí a klimatických podmínkách, improvizované ošetření poranění a odsun raněného

Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Basketbal
Žák zná základ-ní pojmy a pra-vidla basketbalu. Zdokonaluje se v technice a tak-tice basketbalu. Zvládá herní činnosti jednot-livce, kombinace a systémy.
Rozumí grafické-mu značení.

Žák zvládá:
- postoj a pohyb útočníka a obránce
- uvolňování se 
bez míče a chytání míče
- přihrávku jednoruč a obouruč (na místě a v pohy-bu)
- driblink
- dvojtakt
- střelbu z krátké vzdálenosti
- herní kombi-nace
- útočné kombi-nace založené na akci hoď a běž
- základy útoč-ného a obran-ného doska-kování
- krytí hráče 
s míčem 
na místě a v pohybu
- hru
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Sportovní hry - herní činnosti jednotlivce, herní kombiné-ce, herní systé-my, utkání podle pravidel žákovské kate-gorie


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Fotbal 
Žák zná základ-ní pojmy a pra-vidla fotbalu Zdokonaluje se v technice a tak-tice fotbalu. Zvládá herní činnosti jednot-livce, kombinace a systémy.
Rozumí grafické-mu značení.

Zvládá:
- výběr místa
- přihrávku míče vnitřní stranou nohy
- přihrávku pra-vou i levou no-hou na krát- kou vzdálenost
- přihrávku hla- 
  vou
- přihrávku na střední vzdá-lenost 
- ztlumení a vedení míče
- stažení míče
- obcházení
protihráče
- střelbu po vedení míče
- hru
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Sportovní hry - herní činnosti jednotlivce, herní kombiné-ce, herní systé-my, utkání podle pravidel žákovské kate-gorie


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Volejbal 
Žák zná základ-ní pojmy a pra-vidla volejbalu. Zdokonaluje se v technice a tak-tice volejbalu. Zvládá herní činnosti jednot-livce, kombinace a systémy.
Rozumí grafické-mu značení.

- přehazování přes síť = přehazování 
a chytání míče
- odbití míče obouruč vrchem i spo-dem 
- útočné odbití obouruč i jednoruč 
ve výskoku přes síť
- přihrávky a nahrávky
- vybírání míče obouruč spodem
- spodní a vrchní podání
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Sportovní hry - herní činnosti jednotlivce, herní kombiné-ce, herní systé-my, utkání podle pravidel žákovské kate-gorie


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Atletika
Žák zná názvy atletických dis-ciplín a pravidla atletických sou-těží. Rozlišuje pojmy vrh a hod.
Zná názvy atle-tických náčiní.
Rozumí star-tovním povelům.

Zvládá:
- techniky atletic-
  kých disciplín
- průpravná cvi- 
  čení pro jednot- 
  livé atletické 
  disciplíny
- atletickou
  abecedu
- speciální bě- 
  žecká cvičení
- techniky běhů
  (sprinty, střední 
   vzdálenost a 
   dlouhá vzdále- 
   nost)
- sprinty - 50 m, 
  60 m a 100 m
- běh 400 m
- štafetovou pře-dávku
- štafetový běh
- překážkový běh
- vytrvalostní běh
  (800 m, 1000 m a 1500 m)
- hod míčkem
- skok daleký
- skok vysoký
- koulařskou gymnastiku
- vrh koulí
- běh terénem
- atletické více-boje
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Atletika - rychlý běh, 
vytrvalý běh 
na dráze a v te-rénu, základy překážkového běhu, skok 
do dálky, skok do výšky, hod míčkem nebo granátem, vrh koulí


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Gymnastika
Zvládá cvičební polohy a postoje.
Realizuje pohyby jednotlivými částmi těla.
Umí poskytnout záchranu a dopo-moc. 
Ovládá gymnas-tické názvosloví.
Zvládá průpravná cvičení.

Akrobacie:
- kotoul vpřed
- kotoul vzad
- stoj na hlavě
- stoj na rukou
- přemet stranou
- rovnovážné polohy

Přeskok:
- roznožka 
přes kozu našíř, nadél i s oddá-leným odrazem

Hrazda:
- náskok 
do vzporu
- zákmih
- sešin
- ručkování
- seskok
- výmyk

Kladina:
- chůze
- pohyby paží a obraty
- náskok
- seskok
- poskoky, klus

Kruhy:
- komíhání 
ve visu
- houpání
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Gymnastika – akrobacie, pře-skoky, cvičení s náčiním a 
na nářadí


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Rytmická gymnastika
Zvládá techniku pohybů (skoky, kroky, obraty, rovnováha). 
Umí cvičit s ná-činím (míč, švi-hadlo, stuha).
Realizuje pohyb s hudebním do-provodem.
Klade důraz 
na správné držení těla, estetiku a zdatnost .
Dbá na hygienu a bezpečnost.
Provádí vlastní pohybovou im-provizaci.
Zvládá tance  (držení, kroky, společenské chování).
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Estetické a kondiční formy cvičení s hud-bou a rytmic-kým doprovo-dem – základy rytmické gym-nastiky, cvičení s náčiním, kon-diční formy cv-čení pro daný věk žáků, tance


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Lyžování
Žák stráví 5 dní na horách. 
LVVZ:
sjezd. lyžování -
- obouvání lyží 
- jízda na vleku a  
  sedačce
- základní oblou-
  ky (otevřené,
  zavřené, krátké
  střední, dlouhé)
- druhy lyží
- carvingové  
  lyžování
- lyžařská vý- 
  zbroj
- lyžařská výstroj - mazání lyží 
- historie lyžo-vání
- první pomoc 
na horách
- základní pra-vidla lyžař-ských disciplín
- chování a bezpečnost na sjezdovce
- péče o výstroj a výzbroj
- pitný režim a jídlo při lyžo-vání
- sjezdařské disciplíny
- školní závody

běž. lyžování -
- obouvání lyží
- typy běžeckých 
  bot a lyží 
- lyžařská vý- 
  zbroj 
- lyžařská výstroj - mazání lyží 
- historie lyžo-vání
- první pomoc 
na horách
- pitný režim a jídlo na běžec-kých túrách
- chování na bě-žeckých tratích
- orientace v zim-ní krajině
- poskytnutí první pomoci
- péče o výstroj a výzbroj
- běžecké techni-ky – klasika a skate
- jízda ve stopě
- stoupání stromečkem
- zastavování smykem
- běh soupaž jednodobý a dvoudobý
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Lyžování, snowboarding:  běžecké lyžo-vání, lyžařská turistika, sjez-dové lyžování nebo jízda 
na snowboardu, bezpečnost po-bytu v zimní horské krajině, jízda na vleku


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Bruslení a hokej
Zná pojmy spoje-né se sporty na ledě (bruslení, hokej). Umí se starat o brusle. Zná výstroj na výzbroj. Ví, jak poskytnout po-moc.

Zvládá:
- jízdu vpřed
- jízdu vzad
- odšlapávání   
  vpřed
- překládání 
  vpřed
- překládání vzad
- zatáčení překlá-
  dáním (vpřed,  
  vzad)
- jednoduché   
  taneční kroky
- jízdu s hokej-
  kou
- hokej - hra
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Bruslení

Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Zná základní principy pohybo-vých her. Má ra-dost ze hry. Vní-má důležitost spolupráce. Zná zásady bezpeč-nosti jednotli-vých her. Sám se podílí na tvorbě nových her. Pohybové hry soutěživé, bojo-vé, s náčiním, rozvíjející fan-tazii a tvořivost. 
Pohybové hry uplatňuje 
na školních výle-tech, sportovních dnech a jiných školních a sou-kromých akcích.
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Pohybové hry – s různým za-měřením, netra-diční pohybové hry a aktivity


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Zvládá i pálkova-cí sporty (softbal, basebal).
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Další (i netra-diční) pohybo-vé činnosti

Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Chápe turistiku jako aktivitu, která ovlivňuje  zdraví. Zvládá cykloturistiku, vodní turistiku a turistické akce. Orientuje se v te-rénu pomocí ma-py a buzoly. Je schopen ujít až 25 km v terénu. Zná pravidla silničního provo-zu. Poskytne prv-ní pomoc při úra-zech. Zvládá stavbu provizor-ního přístřešku a rozdělávání ohně. Umí praco-vat s mapou a buzolou v pohy-bu, a proto zvlá-dá základy orien-tačního běhu. Dokáže si sám zpracovávat dokumentaci z turistických akcí (deník, foto-grafie, zápisky).
Poznatky uplat-ňuje na školním výletě, sportov-ním dnu a lyžař-ském výcviku.
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Turistika 
a pobyt v pří-rodě – příprava turistické akce, přesun do teré-nu a uplatňová-ní pravidel bez-pečnosti silnič-ního provozu v roli chodce a cyklisty, chůze se zátěží i v mírně nároč-ném terénu, tá-boření, ochrana přírody, základy orientačního bě-hu, dokumen-tace z turistické akce













Žák posoudí prove-dení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny.
Úpoly
Chápe význam úpolových spor-tů. Zná základní pojmy jednotli-vých sportů. 
Uvědomuje si důležitost bez-pečnosti při 
cvičení. Zná správné užívání bojových a 
sebeobranných
činností.

Zvládá:
- přetahy
- přetlaky
- odpory
- pády
- kotouly
- postřehy
Činnosti ovlivňující úroveň pohybo-vých dovedností
Úpoly - základy sebeobrany, základy aikidó, judó, karatedó


Žák užívá osvojo-vané názvosloví 
na úrovni cvičence, rozhodčího, divá-ka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu.
Žák zvládá ter-minologii jednot-livých sportů.
Dokáže reagovat na smluvené sig-nály, povely a gesta, které 
po něm chce učitel (trenér).  
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Komunikace v TV -tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky 

Žák naplňuje 
ve školních pod-mínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačné-mu pohlaví, ochra-nu přírody 
při sportu.
Zná významné sportovní akce a soutěže (OH, MS a ME jednot-livých sportů). 
Získává informa-ce o slavných sportovcích z novin, knih a medií (televize, rozhlas, internet).
Zná hlavní prin-cipy olympijské-ho hnutí a vý-znam olympij-ských her (osoba P. Coubertaina, olympijská vlaj-ka, slib, olympij- ská vesnice, olympijská char-ta, MOV, ČOV).
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Historie a současnost sportu -významné soutěže a sportovci, olympismus – olympijská charta


Žák se dohodne na spolupráci i jedno-duché taktice ve-doucí k úspěchu družstva a dodržuje ji.
Dokáže reagovat na smluvené sig-nály, povely a gesta mezi spolu-hráči a mezi hrá-či a trenérem (učitelem).
Zná grafické značky 
pro sporty a zvlá-dá grafický zá-znam jednot-livých sportov-ních her (fotbal, basketbal, volej-bal).
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Komunikace v TV - smluvené povely, signály, gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech

Žák rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplý-vající z role hráče, rozhodčího, divá-ka, organizátora.
Žák je ohledu- plný vůči spolu-hráčům a sou-peři. Pokaždé udržuje základy fair-play.
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech

Žák sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhod-notí.
Dokáže zvolit  správnou spor-tovní výstroj a výzbroj, které mu pomohou k lep-ším sportovním výkonům. Zaznamenává si své výkony a později si je vy-hodnocuje.
Stará se o svěře-nou výstroj a vý-zbroj.
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandard-ních podmín-kách, sportovní výstroj a vý-zbroj – výběr, ošetřování


Žák zorganizuje samostatně i v tý-mu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže.
Zná pravidla jed-notlivých sportů (gymnastika, atletika, volejbal, basketbal, fotbal, softbal, hokej sjezdové a běžec- ké lyžování). 

Činnosti podporu-jící pohybové učení
Pravidla osvojovaných pohybových činností - her, závodů, soutěží


Žák zpracuje na-měřená data a in-formace o pohy-bových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci.
Žák zvládá měře-ní atletických disciplín. Získané údaje si sám eviduje a provádí si sebe-reflexi.
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností – měření, evidence, vyhodnocování






8. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Přesahy a vazby
Žák aktivně vstu-puje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně  a s konkrétním účelem.
Žák chápe pohyb
jako jednu ze 
složek ovlivňu- jící zdraví. Dokáže rozeznat pojmy rekreační sport, výkonnost- ní a vrcholový sport. 
Zná rozdíly mezi dívčím a chla-peckým sportem.
Činnosti ovlivňující zdraví

Význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců






Žák usiluje o zlep-šení své tělesné zdatnosti; z nabíd-ky si zvolí vhodný rozvojový pro-gram.
Žák pravidelně cvičí a sportuje, a proto si zvyšuje vlastní zdravotně orientovanou zdatnost. 
Dokáže si sám postavit vlastní kondiční pro-gram, který mu pomáhá zlepšo-vat pohybové schopnosti. 
Činnosti ovlivňující zdraví
Zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ, kondiční programy








Žák samostatně se připraví před po-hybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly.
Zná základní poj-my, polohy a po-hyby jednotli-vých cvičení. 
Uvědomuje si význam jednot-livých cvičení. Základem je správné držení těla. Zvládá strečinková cvičení, dechová cvičení, cvičení pro kloubní flexi-bilitu, kompen-zační cvičení, vy-rovnávací cvičení a relaxační cviče-ní. Ví, kdy je má použít. Zná jejich význam.   
Činnosti ovlivňující zdraví
Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení









Žák odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví si pohybovou aktivitu vzhledem k úda-jům o znečištění ovzduší.
Zná informace 
o manipulaci se zatížením. 
Ví, že špatná manipulace mu může způsobit přetížení a jiné zdravotní pro-blémy.
Sportuje v tako-vých podmín-kách, které neohrožují jeho zdraví.
Ví, že doping mu může způsobit zdravotní pro-blémy.
Činnosti ovlivňující zdraví
Zdravotně orientovaná zdatnost –manipulace se zatížením













Žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost.
Žák umí poskyt-nout první po-moc i v nestan-dardním prostře-dí (rybník les, skály, hory).
Zná životně důležité funkce. Umí ošetřit lehká, vážná i život ohrožující poranění. Zvládne odsun raněného. Zná důležitá telefonní čísla a ví, jak má reagovat na da-nou situaci. Z lyžařského vý-cviku zná ošetře-ní poranění v improvizovaných podmínkách. Zvládne i impro-vizovaný svoz raněného. 
Činnosti ovlivňující zdraví
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu v různém prostředí a klimatických podmínkách, improvizované ošetření poranění a odsun raněného

Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Basketbal
Žák zná základ-ní pojmy a pra-vidla basketbalu. Zdokonaluje se v technice a tak-tice basketbalu. Zvládá herní činnosti jednot-livce, kombinace a systémy.
Rozumí grafické-mu značení.

Žák zvládá:
- přihrávku jed-noruč a obou-ruč v pohybu
- driblink
- dvojtakt
- střelbu z krátké
  vzdálenosti
- střelbu ve vý- 
  skoku
- herní kombi-nace
- útočné kombi-nace založené na akci hoď a běž
- základy útoč-ného a obran-ného doska-kování
- krytí hráče bez míče a s míčem
- clonění
- základy osobní 
  obrany 
- přechod do osobní obrany po ztrátě míče
- hru
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Sportovní hry - herní činnosti jednotlivce, herní kombiné-ce, herní systé-my, utkání podle pravidel žákovské kate-gorie


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Fotbal 
Žák zná základ-ní pojmy a pra-vidla fotbalu Zdokonaluje se v technice a tak-tice fotbalu. Zvládá herní činnosti jednot-livce, kombinace a systémy.
Rozumí grafické-mu značení.

Zvládá:
- přihrávku míče vnitřní stranou nohy
- přihrávku pra-vou i levou no-hou na krát- kou i střední  vzdálenost
- přihrávku hla- 
  vou
- přihrávku prv-ním dotykem
- přihrávku po zemi i vzdu- chem
- ztlumení a sta-žení míče
- obcházení
protihráče
- odebírání míče
- střelbu 
- útočné kombi-nace založené na akci "přihrej a běž"
- kombinace s větším počtem útočících hráčů
- hru
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Sportovní hry - herní činnosti jednotlivce, herní kombiné-ce, herní systé-my, utkání podle pravidel žákovské kate-gorie


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Volejbal 
Žák zná základ-ní pojmy a pra-vidla volejbalu. Zdokonaluje se v technice a tak-tice volejbalu. Zvládá herní činnosti jednot-livce, kombinace a systémy.
Rozumí grafické-mu značení.

Zvládá:
- odbití míče obouruč vr-chem i spodem a jednoruč
- spodní a vrchní 
   podání
- přihrávky a nahrávky
- vybírání míče obouruč spo-dem
- útočné odbití obouruč i jed-noruč ve vý-skoku přes síť
- blok
- herní kombi-nace s nahrá-vačem
- postavení 
  při příjmu podá- 
  ní
- hru
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Sportovní hry - herní činnosti jednotlivce, herní kombiné-ce, herní systé-my, utkání podle pravidel žákovské kate-gorie


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Atletika
Žák zná názvy atletických dis-ciplín a pravidla atletických sou-těží. Rozlišuje pojmy vrh a hod.
Zná názvy atle-tických náčiní.
Rozumí star-tovním povelům.

Zvládá:
- techniky atletic-
  kých disciplín
- průpravná cvi- 
  čení pro jednot- 
  livé atletické 
  disciplíny
- atletickou 
  abecedu
- speciální bě- 
  žecká cvičení
- techniky běhů
  (sprinty, střední 
   vzdálenost a 
   dlouhá vzdále- 
   nost)
- sprinty - 60 m 
a 100 m
- běh 400 m
- štafetovou pře-dávku
- štafetový běh
- překážkový běh
- vytrvalostní běh
  (800 m, 1000 m a 1500 m)
- hod míčkem
- hod granátem
- skok daleký
- skok vysoký
- koulařskou gymnastiku
- vrh koulí
- běh terénem
- atletické více-boje
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Atletika - rychlý běh, 
vytrvalý běh 
na dráze a v te-rénu, základy překážkového běhu, skok 
do dálky, skok do výšky, hod míčkem nebo granátem, vrh koulí


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Gymnastika
Zvládá cvičební polohy a postoje.
Realizuje pohyby jednotlivými částmi těla.
Umí poskytnout záchranu a dopo-moc. 
Je připraven 
na gymnastické soutěže.
Ovládá gymnas-tické názvosloví.
Zvládá průpravná cvičení.

Akrobacie:
- kotoul vpřed
- kotoul vzad
- kotoul letmo
- kotoul vzad 
do zášvihu
- stoj na hlavě
- stoj na rukou
- přemet stranou
- rovnovážné polohy

Přeskok:
- roznožka 
přes kozu (bed-nu) našíř, nadél i s oddáleným odrazem
- skrčka 
přes kozu 

Hrazda:
- náskok 
do vzporu
- zákmih
- sešin
- ručkování
- seskok
- výmyk
- přešvihy únožmo 
ve vzporu
- podmet

Kladina:
- chůze
- pohyby paží a obraty
- náskok
- seskok
- poskoky, klus
- vazby a sestavy

Kruhy:
- komíhání 
ve visu
- houpání
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Gymnastika – akrobacie, pře-skoky, cvičení s náčiním a 
na nářadí


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Rytmická gymnastika
Zvládá techniku pohybů (skoky, kroky, obraty, rovnováha). 
Umí cvičit s ná-činím (míč, švi-hadlo, stuha).
Realizuje pohyb s hudebním do-provodem.
Klade důraz 
na správné držení těla, estetiku a zdatnost.
Dbá na hygienu a bezpečnost.
Vytváří  si jedno-duché pohybové sestavy.
Vybírá si sám
hudební dopro-vod.
Provádí vlastní pohybovou im-provizaci.
Zvládá tance  (držení, kroky, společenské chování).
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Estetické a kondiční formy cvičení s hud-bou a rytmic-kým doprovo-dem – základy rytmické gym-nastiky, cvičení s náčiním, kon-diční formy cv-čení pro daný věk žáků, tance


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Bruslení a hokej
Zná pojmy spoje-né se sporty na ledě (bruslení, hokej). Umí se starat o brusle. Zná výstroj na výzbroj. Ví, jak poskytnout po-moc.

Zvládá:
- překládání 
  vpřed
- překládání vzad
- zatáčení překlá-
  dáním (vpřed,  
  vzad) 
- překládání 
  vpřed a vzad 
  do osmičky
- jednoduché  
  taneční kroky
- jízdu s hokej-
  kou
- hokej - hru
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Bruslení

Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Zná základní principy pohybo-vých her. Má ra-dost ze hry. Vní-má důležitost spolupráce. Zná zásady bezpeč-nosti jednotli-vých her. Sám se podílí na tvorbě nových her. Pohybové hry soutěživé, bojo-vé, s náčiním, rozvíjející fan-tazii a tvořivost. 
Pohybové hry uplatňuje 
na školních výle-tech, sportovních dnech a jiných školních a sou-kromých akcích.
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Pohybové hry – s různým za-měřením, netra-diční pohybové hry a aktivity


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Zvládá i pálkova-cí sporty (softbal, basebal).
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Další (i netra-diční) pohybo-vé činnosti

Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Chápe turistiku jako aktivitu, která ovlivňuje  zdraví. Zvládá cykloturistiku, vodní turistiku a turistické akce. Orientuje se v te-rénu pomocí ma-py a buzoly. Je schopen ujít až 25 km v terénu. Zná pravidla silničního provo-zu. Poskytne prv-ní pomoc při úra-zech. Zvládá stavbu provizor-ního přístřešku a rozdělávání ohně. Umí praco-vat s mapou a buzolou v pohy-bu, a proto zvlá-dá základy orien-tačního běhu. Dokáže si sám zpracovávat dokumentaci z turistických akcí (deník, foto-grafie, zápisky).
Poznatky uplat-ňuje na školním výletě, sportov-ním dnu a lyžař-ském výcviku.
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Turistika 
a pobyt v pří-rodě – příprava turistické akce, přesun do teré-nu a uplatňová-ní pravidel bez-pečnosti silnič-ního provozu v roli chodce a cyklisty, chůze se zátěží i v mírně nároč-ném terénu, tá-boření, ochrana přírody, základy orientačního bě-hu, dokumen-tace z turistické akce













Žák posoudí prove-dení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny.
Úpoly
Chápe význam úpolových spor-tů. Zná základní pojmy jednotli-vých sportů. 
Uvědomuje si důležitost bez-pečnosti při 
cvičení. Zná správné užívání bojových a 
sebeobranných
činností.

Zvládá:
- přetahy
- přetlaky
- odpory
- pády
- kotouly
- postřehy
Činnosti ovlivňující úroveň pohybo-vých dovedností
Úpoly - základy sebeobrany, základy aikidó, judó, karatedó


Žák užívá osvojo-vané názvosloví 
na úrovni cvičence, rozhodčího, divá-ka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu.
Žák zvládá ter-minologii jednot-livých sportů.
Dokáže reagovat na smluvené sig-nály, povely a gesta, které 
po něm chce učitel (trenér).  
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Komunikace v TV -tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky 

Žák naplňuje 
ve školních pod-mínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačné-mu pohlaví, ochra-nu přírody 
při sportu.
Zná významné sportovní akce a soutěže (OH, MS a ME jednot-livých sportů). 
Získává informa-ce o slavných sportovcích z novin, knih a medií (televize, rozhlas, internet).
Zná hlavní prin-cipy olympijské-ho hnutí a vý-znam olympij-ských her (osoba P. Coubertaina, olympijská vlaj-ka, slib, olympij- ská vesnice, olympijská char-ta, MOV, ČOV).
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Historie a současnost sportu -významné soutěže a sportovci, olympismus – olympijská charta


Žák se dohodne na spolupráci i jedno-duché taktice ve-doucí k úspěchu družstva a dodržuje ji.
Dokáže reagovat na smluvené sig-nály, povely a gesta mezi spolu-hráči a mezi hrá-či a trenérem (učitelem).
Zná grafické značky 
pro sporty a zvlá-dá grafický zá-znam jednot-livých sportov-ních her (fotbal, basketbal, volej-bal).
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Komunikace v TV - smluvené povely, signály, gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech

Žák rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplý-vající z role hráče, rozhodčího, divá-ka, organizátora.
Žák je ohledu- plný vůči spolu-hráčům a sou-peři. Pokaždé udržuje základy fair-play.
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech

Žák sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhod-notí.
Dokáže zvolit  správnou spor-tovní výstroj a výzbroj, které mu pomohou k lep-ším sportovním výkonům. Zaznamenává si své výkony a později si je vy-hodnocuje.
Stará se o svěře-nou výstroj a vý-zbroj.
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandard-ních podmín-kách, sportovní výstroj a vý-zbroj – výběr, ošetřování


Žák zorganizuje samostatně i v tý-mu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže.
Zná pravidla jed-notlivých sportů (gymnastika, atletika, volejbal, basketbal, fotbal, softbal, hokej sjezdové a běžec- ké lyžování). 

Činnosti podporu-jící pohybové učení
Pravidla osvojovaných pohybových činností - her, závodů, soutěží


Žák zpracuje na-měřená data a in-formace o pohy-bových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci.
Žák zvládá měře-ní atletických disciplín. Získané údaje si sám eviduje a provádí si sebe-reflexi.
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností – měření, evidence, vyhodnocování



9. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Přesahy a vazby
Žák aktivně vstu-puje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně  a s konkrétním účelem.
Žák chápe pohyb
jako jednu ze 
složek ovlivňu- jící zdraví. Dokáže rozeznat pojmy rekreační sport, výkonnost- ní a vrcholový sport. 
Zná rozdíly mezi dívčím a chla-peckým sportem.
Činnosti ovlivňující zdraví

Význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců






Žák usiluje o zlep-šení své tělesné zdatnosti; z nabíd-ky si zvolí vhodný rozvojový pro-gram.
Žák pravidelně cvičí a sportuje, a proto si zvyšuje vlastní zdravotně orientovanou zdatnost. 
Dokáže si sám postavit vlastní kondiční pro-gram, který mu pomáhá zlepšo-vat pohybové schopnosti. 
Činnosti ovlivňující zdraví
Zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ, kondiční programy








Žák samostatně se připraví před po-hybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly.
Zná základní poj-my, polohy a po-hyby jednotli-vých cvičení. 
Uvědomuje si význam jednot-livých cvičení. Základem je správné držení těla. Zvládá strečinková cvičení, dechová cvičení, cvičení pro kloubní flexi-bilitu, kompen-zační cvičení, vy-rovnávací cvičení a relaxační cviče-ní. Ví, kdy je má použít. Zná jejich význam.   
Činnosti ovlivňující zdraví
Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení









Žák odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví si pohybovou aktivitu vzhledem k úda-jům o znečištění ovzduší.
Zná informace 
o manipulaci se zatížením. 
Ví, že špatná manipulace mu může způsobit přetížení a jiné zdravotní pro-blémy.
Sportuje v tako-vých podmín-kách, které neohrožují jeho zdraví.
Ví, že doping mu může způsobit zdravotní pro-blémy.
Činnosti ovlivňující zdraví
Zdravotně orientovaná zdatnost –manipulace se zatížením













Žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost.
Žák umí poskyt-nout první po-moc i v nestan-dardním prostře-dí (rybník les, skály, hory).
Zná životně důležité funkce. Umí ošetřit lehká, vážná i život ohrožující poranění. Zvládne odsun raněného. Zná důležitá telefonní čísla a ví, jak má reagovat na danou situaci. Z lyžařského vý-cviku zná ošetře-ní poranění v improvizovaných podmínkách. Zvládne i impro-vizovaný svoz raněného. 
Činnosti ovlivňující zdraví
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu v různém prostředí a klimatických podmínkách, improvizované ošetření poranění a odsun raněného

Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Basketbal
Žák zná základ-ní pojmy a pra-vidla basketbalu. Zdokonaluje se v technice a tak-tice basketbalu. Zvládá herní činnosti jednot-livce, kombinace a systémy.
Rozumí grafické-mu značení.

Žák zvládá:
- driblink
- dvojtakt
- střelbu z krátké 
   a střední vzdá-  
   lenosti
- herní kombi-nace
- útočné kombi-nace založené na akci hoď a běž
- základy útoč-ného a obran-ného doska-kování
- krytí hráče bez míče a s míčem
- kombinace 
  založené na clo-
  nění 
- kombinace  
  založené na 
  početní převaze  
  útočníků
- osobní obranu 
- zónovou obranu
- rychlý protiútok
- postupný  útok
- hru
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Sportovní hry - herní činnosti jednotlivce, herní kombiné-ce, herní systé-my, utkání podle pravidel žákovské kate-gorie


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Fotbal 
Žák zná základ-ní pojmy a pra-vidla fotbalu Zdokonaluje se v technice a tak-tice fotbalu. Zvládá herní činnosti jednot-livce, kombinace a systémy.
Rozumí grafické-mu značení.

Zvládá:
- přihrávku pra-vou i levou no-hou na krát- kou i střední  vzdálenost
- dlouhé přihráv-ky přímým nár-tem silnější nohy
- střelbu hla- 
  vou
- přihrávku prv-ním dotykem
- přihrávku 
po zemi i vzdu- chem
- ztlumení a sta-žení míče
- zpracování mí-če v pohybu
- obcházení protihráče
- odebírání míče
- střelbu 
- útočné kombi-nace založené na akci "přihrej a běž"
- rychlý protiútok
- postupný útok
- hru
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Sportovní hry - herní činnosti jednotlivce, herní kombiné-ce, herní systé-my, utkání podle pravidel žákovské kate-gorie


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Volejbal
Žák zná základ-ní pojmy a pra-vidla volejbalu. Zdokonaluje se v technice a tak-tice volejbalu. Zvládá herní činnosti jednot-livce, kombinace a systémy.
Rozumí grafické-mu značení.

Zvládá:
- odbití míče obouruč vr-chem i spodem a jednoruč
- spodní a vrchní 
   podání
- přihrávky a nahrávky
- nahrávku z pole
- útočný úder 
po nahrávce 
z pole
- útočné ulití jed-noruč vrchem ve výskoku
- blok
- herní kombina-ce s nahráva-čem
-  - vybírání míče 
v pádu
- postavení 
  při příjmu podá- 
  ní
- hru
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Sportovní hry - herní činnosti jednotlivce, herní kombiné-ce, herní systé-my, utkání podle pravidel žákovské kate-gorie


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Atletika
Žák zná názvy atletických dis-ciplín a pravidla atletických sou-těží. Rozlišuje pojmy vrh a hod.
Zná názvy atle-tických náčiní.
Rozumí star-tovním povelům.

Zvládá:
- techniky atletic-
  kých disciplín
- průpravná cvi- 
  čení pro jednot- 
  livé atletické 
  disciplíny
- atletickou
  abecedu
- speciální bě- 
  žecká cvičení
- techniky běhů
  (sprinty, střední 
   vzdálenost a 
   dlouhá vzdále- 
   nost)
- sprinty - 50 m, 
  60 m a 100 m
- běh 400 m
- štafetovou pře-dávku
- štafetový běh
- překážkový běh
- vytrvalostní běh
  (800 m, 1000 m a 1500 m)
- hod míčkem
- hod granátem
- skok daleký
- skok vysoký
- koulařskou gymnastiku
- vrh koulí
- běh terénem
- atletické více-boje
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Atletika - rychlý běh, 
vytrvalý běh 
na dráze a v te-rénu, základy překážkového běhu, skok 
do dálky, skok do výšky, hod míčkem nebo granátem, vrh koulí


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Gymnastika
Zvládá cvičební polohy a postoje.
Realizuje pohyby jednotlivými částmi těla.
Umí poskytnout záchranu a dopo-moc. 
Je připraven 
na gymnastické soutěže.
Ovládá gymnas-tické názvosloví.
Zvládá průpravná cvičení.

Akrobacie:
- kotoul vpřed
- kotoul vzad
- kotoul letmo
- kotoul vzad 
do zášvihu
- kotoul vzad 
do stoje
- stoj na hlavě
- stoj na rukou
- přemet stranou
- rovnovážné polohy

Přeskok:
- roznožka 
přes kozu (bed-nu) našíř, nadél i s oddáleným odrazem
- skrčka 
přes kozu (bed-nu) našíř, nadél i s oddáleným odrazem

Hrazda:
- náskok 
do vzporu
- zákmih
- sešin
- ručkování
- seskok
- výmyk
- přešvihy únožmo 
ve vzporu
- podmet
- toče

Kladina:
- chůze
- pohyby paží a obraty
- náskok
- seskok
- poskoky, klus
- vazby a sestavy

Kruhy:
- komíhání 
ve visu
- houpání
- vis vznesmo
- vis střemhlav
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Gymnastika – akrobacie, pře-skoky, cvičení s náčiním a 
na nářadí


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Rytmická gym-nastika
Zvládá techniku pohybů (skoky, kroky, obraty, rovnováha). 
Umí cvičit s ná-činím (míč, švi-hadlo, stuha).
Realizuje pohyb s hudebním do-provodem.
Klade důraz 
na správné držení těla, estetiku a zdatnost.
Dbá na hygienu a bezpečnost.
Vytváří  si jedno-duché pohybové sestavy.
Vybírá si sám
hudební dopro-vod.
Provádí vlastní pohybovou im-provizaci.
Zvládá tance  (držení, kroky, společenské chování).
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Estetické a kondiční formy cvičení s hud-bou a rytmic-kým doprovo-dem – základy rytmické gym-nastiky, cvičení s náčiním, kon-diční formy cv-čení pro daný věk žáků, tance


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Bruslení a hokej
Zná pojmy spoje-né se sporty na ledě (bruslení, hokej). Umí se starat o brusle. Zná výstroj a vý-zbroj. Ví, jak poskytnout po-moc.

Zvládá:
- překládání 
  vpřed
- překládání vzad
- zatáčení překlá-
  dáním (vpřed,  
  vzad)
- překládání 
  vpřed a vzad 
  do osmičky
- jednoduchý 
  skok
- jednoduché 
  taneční kroky
- jízdu s hokej-
  kou
- hokej - hra
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Bruslení

Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Zná základní principy pohybo-vých her. Má ra-dost ze hry. Vní-má důležitost spolupráce. Zná zásady bezpeč-nosti jednotli-vých her. Sám se podílí na tvorbě nových her. Pohybové hry soutěživé, bojo-vé, s náčiním, rozvíjející fan-tazii a tvořivost. 
Pohybové hry uplatňuje 
na školních výle-tech, sportovních dnech a jiných školních a sou-kromých akcích.
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Pohybové hry – s různým za-měřením, netra-diční pohybové hry a aktivity


Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Zvládá i pálkova-cí sporty (softbal, basebal).
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Další (i netra-diční) pohybo-vé činnosti

Žák zvládá v sou-ladu s individuál-ními předpoklady osvojované pohy-bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech.
Chápe turistiku jako aktivitu, která ovlivňuje  zdraví. Zvládá cykloturistiku, vodní turistiku a turistické akce. Orientuje se v te-rénu pomocí ma-py a buzoly. Je schopen ujít až 25 km v terénu. Zná pravidla silničního provo-zu. Poskytne prv-ní pomoc při úra-zech. Zvládá stavbu provizor-ního přístřešku a rozdělávání ohně. Umí praco-vat s mapou a buzolou v pohy-bu, a proto zvlá-dá základy orien-tačního běhu. Dokáže si sám zpracovávat dokumentaci z turistických akcí (deník, foto-grafie, zápisky).
Poznatky uplat-ňuje na školním výletě, sportov-ním dnu a lyžař-ském výcviku.
Činnosti ovlivňující úroveň po-hybových dovedností
Turistika 
a pobyt v pří-rodě – příprava turistické akce, přesun do teré-nu a uplatňová-ní pravidel bez-pečnosti silnič-ního provozu v roli chodce a cyklisty, chůze se zátěží i v mírně nároč-ném terénu, tá-boření, ochrana přírody, základy orientačního bě-hu, dokumen-tace z turistické akce













Žák posoudí prove-dení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny.
Úpoly
Chápe význam úpolových spor-tů. Zná základní pojmy jednotli-vých sportů. 
Uvědomuje si důležitost bez-pečnosti při 
cvičení. Zná správné užívání bojových a 
sebeobranných
činností.

Zvládá:
- přetahy
- přetlaky
- odpory
- pády
- kotouly
- postřehy
Činnosti ovlivňující úroveň pohybo-vých dovedností
Úpoly - základy sebeobrany, základy aikidó, judó, karatedó


Žák užívá osvojo-vané názvosloví 
na úrovni cvičence, rozhodčího, divá-ka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu.
Žák zvládá ter-minologii jednot-livých sportů.
Dokáže reagovat na smluvené sig-nály, povely a gesta, které 
po něm chce učitel (trenér).  
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Komunikace v TV -tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky 

Žák naplňuje 
ve školních pod-mínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačné-mu pohlaví, ochra-nu přírody 
při sportu.
Zná významné sportovní akce a soutěže (OH, MS a ME jednot-livých sportů). 
Získává informa-ce o slavných sportovcích z novin, knih a medií (televize, rozhlas, internet).
Zná hlavní prin-cipy olympijské-ho hnutí a vý-znam olympij-ských her (osoba P. Coubertaina, olympijská vlaj-ka, slib, olympij- ská vesnice, olympijská char-ta, MOV, ČOV).
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Historie a současnost sportu -významné soutěže a sportovci, olympismus – olympijská charta


Žák se dohodne na spolupráci i jedno-duché taktice ve-doucí k úspěchu družstva a dodržuje ji.
Dokáže reagovat na smluvené sig-nály, povely a gesta mezi spolu-hráči a mezi hrá-či a trenérem (učitelem).
Zná grafické značky 
pro sporty a zvlá-dá grafický zá-znam jednot-livých sportov-ních her (fotbal, basketbal, volej-bal).
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Komunikace v TV - smluvené povely, signály, gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech

Žák rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplý-vající z role hráče, rozhodčího, divá-ka, organizátora.
Žák je ohledu- plný vůči spolu-hráčům a sou-peři. Pokaždé udržuje základy fair-play.
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech

Žák sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhod-notí.
Dokáže zvolit  správnou spor-tovní výstroj a výzbroj, které mu pomohou k lep-ším sportovním výkonům. Zaznamenává si své výkony a později si je vy-hodnocuje.
Stará se o svěře-nou výstroj a vý-zbroj.
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandard-ních podmín-kách, sportovní výstroj a vý-zbroj – výběr, ošetřování


Žák zorganizuje samostatně i v tý-mu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže.
Zná pravidla jed-notlivých sportů (gymnastika, atletika, volejbal, basketbal, fotbal, softbal, hokej sjezdové a běžec- ké lyžování). 

Činnosti podporu-jící pohybové učení
Pravidla osvojovaných pohybových činností - her, závodů, soutěží


Žák zpracuje na-měřená data a in-formace o pohy-bových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci.
Žák zvládá měře-ní atletických disciplín. Získané údaje si sám eviduje a provádí si sebe-reflexi.
Činnosti podporu-jící pohybové učení
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností – měření, evidence, vyhodnocování

	




Člověk a svět práce



Pracovní činnosti


Charakteristika vyučovacího předmětu :

Oblast Člověk a svět práce vede žáky k získání základních uživatelských dovedností a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Doplňuje základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá žákům při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření.
Předmět Pracovní činnosti je specifický svým způsobem výuky a vymezeným obsahem učiva.Využívá znalostí žáka získaných v jiných oblastech vzdělávání a dovedností potřebných v běžném denním životě.
Obsah učiva je širší než jaký je možné v dané časové dotaci realizovat, neboť je nutné dát vyučujícímu možnost pracovat s obsahem učiva tvůrčím způsobem podle podmínek a možností školy.
Předmět Pracovní činnosti se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou.Je založen na tvůrčí myšlenkové spolupráci žáků.


Organizace výuky: Vyučuje se v šestém, sedmém a devátém ročníku jednu hodinu týdně. V šestém ročníku jsou vyučovány vždy v prvním týdnu pěstitelské práce a chovatelství a ve druhém týdnu  práce s technickými materiály. V sedmém ročníku se třída dělí na 2 skupiny (chlapci a dívky) a příprava pokrmů je vyučována ve dvouhodinových blocích vždy jednou za 14 dní. V devátém ročníku je vyučován vždy v jednom týdnu design a konstruování a ve druhém týdnu svět práce. Výuka probíhá podle probíraného tematického okruhu v odborné učebné ve školních dílnách, ve cvičné kuchyni nebo ve třídě. Vyučovací hodina má 45 minut.

Průřezová témata  jsou realizována v těchto tématických okruzích:
A/ Osobnostní a sociální výchova 
	přispívá zejména zdokonalováním dovedností týkajících se spolupráce a komunikace týmu a v různých pracovních situacích. Přispívá k vytváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni. Utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci. Vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci.

B/ Enviromentální výchova
	realizuje se prostřednictvím konkrétních pracovních aktivit ve prospěch životního prostředí. Umožňuje poznávat význam a role různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí.

Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí:

 	Klíčové kompetence
A/ Kompetence k učení
B/ Kompetence k řešení problémů
C/ Kompetence komunikativní
D/ Kompetence pracovní
E/ Kompetence sociální a personální
	F/ Kompetence občanské

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:

  Vzdělávací obsah tohoto předmětu je rozdělen do pěti tematických okruhů:
 
dovednosti a návyky z různých oblastí / ruční opracování dřeva, kovů a plastů, a elektrotechnických pracích /.
Poznávají různé materiály a jejich vlastnosti, učí se používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky, osvojují si jednoduché pracovní postupy potřebné pro běžný život.
Seznamují se se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s hygienou práce a se základy organizace práce.
Vytváří si aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí, pozitivní vztah k práci a její kvalitě.
Žáci získávají dovednosti a poznatky významné pro jejich další životní uplatnění.

Design a konstruování žák získá základní poznatky a dovednosti v práci podle náčrtku, plánu, schématu, předlohy.

Pěstitelské práce a chovatelství – 
        	1. Základní podmínky pro pěstování rostlin
              2. Zelenina
              3. Polní plodiny
              4. Osivo a sadba
              5. Ovocné rostliny
              6. Okrasné rostliny
	7. Léčivé rostliny
	8. Chovatelství
Příprava pokrmů - vzdělávání v této oblasti vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce. Žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky, učí se organizování a plánování práce, používání vhodných pomůcek při práci. Uplatňují tvořivost a vlastní nápady při pracovní činnosti a vynakládají úsilí na dosažení kvalitního výsledku. Jsou vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Vzdělávací obsah předmětu úzce navazuje na výuku přírodopisu v 8. ročníku. Souvislosti jsou i s předmětem výchova ke zdraví.

Svět práce - vzdělávání v této oblasti vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, k objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka. Orientuje žáka v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce, potřebných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci.


6. ročník - práce s technickými materiály

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky

Užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku


Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany  při práci s nástroji a nářadím.
Poskytne první pomoc při úrazu.


Užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku.
Řeší jednoduché technické úkoly
S vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

Čte jednoduchý technický výkres.
Zhotoví technický náčrt.





Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci, hygieny práce a technologickou kázeň.









Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí a správně s nimi zachází













Práce s technickými materiály












































Technické  náčrty, technické informace,
návody




Dílenský řád
Obecné zásady bezpečnosti a hygieny práce
Poskytnutí první
pomoci








Práce se dřevem :
Vlastnosti materiálu.
Užití v praxi.
Měření a orýsování
Řezání
Rašplování a pilování
Broušení







Práce s kovem:
Vlastnosti materiálu.
Užití v praxi


Měření a orýsování
Stříhání
Řezání


Práce s plasty :
Vlastnosti materiálu.
Užití v praxi.



Měření a orýsování
Řezání
Pilování
Lepení


Odkaz na učivo v M







Odkaz na učivo Př
- první pomoc při
úrazu nářadím, materiálem
-ponaučení
o nebezpečí
ohrožení zdraví /laky,barvy /



odkaz na učivo Př

PT: C
/Lidské aktivity a problémy životního prostředí /

1.výrobek

PT: B
/ Morální rozvoj /

PT:C
/Lidské aktivity a problémy životního prostředí /

2.výrobek

PT:A
/ Morální rozvoj /


PT:C
/ Lidské aktivity a problémy životního prostředí /

3.výrobek

PT:A
/ Morální rozvoj /


6.ročník – pěstitelské práce, chovatelství

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
Používá vhodné pracovní pomůcky
Dodržuje bezpečnost a hygienu práce
Poskytne 1. pomoc při úrazu

Základní podmínky pro pěstování rostlin



Seznámení s plochami školního pozemku, bezpečností práce 
Půda – příprava na zimu, její zpracování, kompost
Sklizeň plodin, semen


Plánek


PT: B 
( Vztah člověka k prostředí)


Výstava podzimních plodů
Dodržuje technologickou kázeň
Praktické pěstování zeleninové
sadby
Zelenina
Skupiny, význam, pokus 

Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu

Polní plodiny
Obilniny Okopaniny
Olejniny
Luskoviny
potraviny
PT: B
( Lidské aktivity a problémy životního prostředí)

Praktické poznávání osiv
Osivo a sadba
Pokus
Klíčivost semen


Ovocné rostliny
Druhy, rozdělení, význam, způsob pěstování
Chuťová zkouška odrůd jablek
Pěstuje a využívá rostliny pro výzdobu třídy a školy
Aranžuje (Vánoce, Velikonoce
Okrasné rostliny
Pokojové rostliny:
Druhy
Rozmnožování
Hydroponie
Okrasné rostliny:
Trvalky
Letničky
Dřeviny
Cibuloviny
Vazba, úprava květin




Soutěž Mladý zahrádkář

Poznává léčivky
Léčivé rostliny, koření
Rostliny a zdraví
léčivé, jedovaté
alergie
Prokáže základní znalosti chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty, poskytne první pomoc při úrazu způsobeném zvířaty

Chovatelství





7.ročník – příprava pokrmů

Očekávaný
výstup                   
Dílčí výstup
Tématický
okruh
Učivo
Poznámky
Žák
používá základní kuch.inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče                   

Příprava pokrmů
Kuchyně
Základní vybavení
Bezpečnost provozu

Provozní řád cvičné kuchyně
připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy


Potraviny
Výběr, nákup skladování, skupiny potravin, sestavování jídelníčku
Příprava pokrmů
Úprava pokrmů za studena, základní způsoby tepelné úpravy, základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů
Zavedení sešitů receptů zdrav výživy

Zavedení sešitů účetnictví 

Osobnostní a sociální výchova – kooperace



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


Úprava stolu a stolování
Jednoduché prostírání, obsluha a chování u stolu, slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky a květiny na stole 
Soutěž o nejvkusnější tabuli
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 1.pomoc při úrazech v kuchyni


Kuchyně
Udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena provozu
Poranění – opaření, říznutí
Zásady první pomoci 








9. ročník – design a konstruování

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky

Nakreslí návod, náčrt, plán, jednoduchý program pro daný model. 







Sestaví podle návodu, náčrtu,plánu, 
jednoduchého programu daný model









Navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky.
Ověří a porovná jejich funkčnost








Provádí mon-táž , demontáž a údržbu jed-noduchých předmětů a zařízení.

Dodržuje zásady bez-pečnosti a hy-gieny práce  a bezpečnostní předpisy.
Poskytne první pomoc při úraze.

Při vytváření výkresů zná a dodržuje předem stanovená a závazná pravidla
/ normy ČSN /







Používá návody,
předlohy, náčrty,
plány, schémata
a
jednoduché programy k sestavování modelů







Vytváří si vlastní a prostorové kompozice ze stavebnicových prvků a volného materiálu.
Samostatně navrhne a sestaví
konstrukční prvky
na dané téma.
Poznává vlastnosti
materiálů, dovede je porovnat a funkčně využít


Zvládá montáž,demontáž a údržbu některých jednoduchých zařízení


Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s elektrickým proudem.


.

Design a    konstruování








Návrh, předlo- ha, náčrt, plán, schéma,
jednoduchý program








Konstrukční, elektrotechnické
a elektronické
stavebnice










Sestavování modelů, tvorba
Konstrukčních
prvků












Montáž a demontáž





Bezpečnost a hygiena práce
První pomoc při úrazu.
První pomoc při úrazu elektrickým proudem.



Odkaz na učivo M

Zásady a správné návyky při rýsování.
Pravoúhlé promítání.
Technické výkresy a počítače

Bezpeč -nost a hygiena práce

Pomůcky :
karton, špejle, odřezky dřeva, lepidla,brusný papír, spojovací prvky

stavebnice převodů, spojek ….

Bezpeč -nost a hygiena práce

Odkaz na učivo F,M

PT:A
/ Morální rozvoj /

Odkaz na učivo F

PT:A
/ morální rozvoj /


Odkaz na učivo Př,F


9. ročník

Očekávaný
Výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
Žák
se orientuje v prac.činnostech vybraných profesí    
                          
Svět práce        
Trh práce
Povolání lidí, druhy pracovišť, prac.prostředků, prac.objektů, činností
Zaměstnání
Prac.příležitosti v regionu, problém
Nezaměstnanosti
Podnikání
Druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé podnikání     
Videofilmy o povoláních
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy


Volba profesní orientace
Sebepoznávání-zájmy, cíle, zdravot.stav, osobní vlast.a schop.. sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace
Trh práce
Požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní, rovnost příležitostí 
Možnosti vzdělávání
Náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení
Osobnostní rozvoj – sebepoznání

Konzultace s lékařem

Psychologický test struktury intelektu –PPP
využije profesní        informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělání 


Volba profesní orientace
Informační základna pro volbu povolání, práce s profes. informacemi a vy-užívání poraden-ských služeb
Možnosti vzdělává-ní.Informace a poradenské služby
Exkurze na úřad práce


Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce


Zaměstnání
Způsoby hledání, psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele, úřady práce, práva
a  povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů          
Sociální rozvoj
-poznávání lidí
-komunikace
-kooperace
Čtení inzerátů
Telefonování
Pohovor





     Povinně volitelné předměty



5.3.9.1	Seminář z českého jazyka


Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z českého jazyka je povinně  volitelný předmět.
V 7. ročníku je zaměřen na procvičování a upevňování pravopisných, mluvnických, stylistických a literárních vědomostí a dovedností.
V 8. ročníku je koncipován tak, aby nabídl prostor pro:
- komplexní přístup k českému jazyku (složka jazyková, slohová, literární),
- rozvoj jazykové kultury,
- shromažďování a zpracovávání jazykového materiálu,
- jazykovou poradnu,
- jazykové, literární a kulturní mapování našeho regionu,
- vytváření kulturního rozhledu,
- prohloubení vztahu ke knize,
- práci na školním časopise, ročence apod.,
- prezentaci žákovské tvůrčí činnosti (recitace, psaná tvorba apod.),
- soutěže.
V 9. ročníku se předmět stává součástí přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka. Základem je proto opakování, doplňování a systematizace učiva.

Organizace výuky: Vyučuje se v sedmém, osmém a devátém ročníku vždy 1 hodinu týdně.

Průřezová témata:

A: Osobnostní a sociální výchova
B: Výchova demokratického občana
C: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
D: Multikulturní výchova
E: Environmentální výchova
F: Mediální výchova

Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí:

Klíčové kompetence:V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí.
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Seminář z českého jazyka:
- by měl motivovat žáky k dalšímu studiu českého jazyka,
- umožňuje práci s mluvenou a psanou formou jazyka,
- učí získávat informace a pracovat s nimi,
- klade důraz na kolektivní a samostatnou práci,
- prohlubuje vztah žáků k národnímu jazyku.





7. ročník

  Očekávaný
      výstup
 Dílčí výstup
  Tematický
     okruh
     Učivo
  Poznámky
Procvičuje znalost pravopisných pravidel a jejich použití v praxi.
Je schopen odůvodňovat pravopisné jevy. Sporné a těžké jevy si ověří v Pravidlech  českého pravopisu.
Pravopis
pravopisná  cvičení
Mediální výchova
Řeší tvaroslovné rozbory, ovládá tvaroslovný pravopis.
Určuje druhy slov.

Skloňuje, časuje, stupňuje.
Určuje mluvnické kategorie.
Ovládá dělení ohebných druhů slov.

Poznává, hodnotí a třídí neohebné druhy slov.

Dokáže zdůvodňovat a v praxi aplikovat pravopisná pravidla.
Tvarosloví
druhy slov


ohebné druhy slov








neohebné druhy slov



tvaroslovný pravopis

Řeší syntaktické rozbory, ovládá syntaktický pravopis.
Syntakticky rozebere větu jednoduchou.

Syntakticky rozebere souvětí podřadné.

Nacvičuje zvládnutí syntaktického pravopisu.
Skladba
věta jednoduchá


souvětí, hlavní věta, druhy vedlejších vět


syntaktický pravopis

Pracuje s uměleckým textem.
Umělecký text přednese, zařadí, rozebere a interpretuje /pokus/.
Práce s uměleckým  textem
texty vhodné pro splnění dílčího výstupu
Mediální výchova, Multikulturní výchova, Environment.
výchova


8.ročník

  Očekávaný
     výstup
 Dílčí výstup
  Tematický
      okruh
     Učivo
  Poznámky
Je schopen samostatně získat a zpracovat základní informace na dané téma.
Zná základní jazykové /literární/ příručky a dokáže s nimi pracovat.


Zapíše informační zdroj formou bibliografic-kého údaje, vypíše citát.

Samostatně zpracuje zadaný badatelský úkol a prezentuje své závěry.
Získávání a zpracovávání informací
získávání a zpracovávání poznatků z oblasti lingvistiky, stylistiky, literatury

bibliografický údaj, citát, autorské právo




tvorba projektu
INFORMA-
TIKA

Mediální výchova



VÝCHOVA K OBČAN-
STVÍ




INFORMA-
TIKA
Zařadí český jazyk do systému jazyků, pracuje s přejatými slovy.
Pracuje s pojmy řeč, jazyk, písmo.














Zařadí český jazyk do systému jazyků a zpracuje stručnou informaci o 
zvoleném jazyce.

K přejatým slovům doplní česká synonyma /a naopak/.

Zpracuje práci na téma ORBIS PICTUS 
21.STOLETÍ 
Řeč, jazyk, písmo
řeč, jazyk, jazyk jako znak národa, společenský charakter jazyka, písmo











dělení jazyků









přejatá slova 





tvorba projektu
VÝCHOVA K OBČAN-
STVÍ
Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratické-
ho občana,
Výchova k myšlení v 
evropských
a globálních 
souvislostech

CIZÍ JAZYKY








CIZÍ JAZYKY




CIZÍ JAZYKY,
VÝTVARNÁ
VÝCHOVA,
INFORMA-
TIKA

V mluveném projevu využívá vědomosti ze zvukové stránky jazyka.
Teoreticky i prakticky ovládá  učivo zvukové stránky jazyka.

Dbá na dodržování zásad spisovné výslovnosti.

Při práci s vhodným literárním textem upozorní na zvukově zajímavé jevy.
Zvuková stránka jazyka
zvuková podoba slova a věty, frekvence hlásek

spisovná výslovnost



využití zvukové stránky jazyka v literatuře, /ne/libozvuč-
nost






Mediální výchova
Procvičuje znalost pravopisných pravidel a jejich použití v praxi.
Je schopen odůvodňovat pravopisné jevy. Sporné a těžké jevy si ověří v Pravidlech českého pravopisu.
Pravopis
pravopisná pravidla a cvičení se zaměřením na problémové jevy
Mediální výchova
Snaží se řešit problematické jazykové jevy.
Je schopen hledat řešení v jazykových příručkách a navštívit webové stránky Ústavu pro jazyk český AV ČR.
Jazyková poradna
jazykové problémové tvary, Ústav pro jazyk český AV ČR
INFORMA-
TIKA
Mediální výchova
Charakterizuje etymologii jako složku lingvistiky a dokáže nastínit význam této jazykové disciplíny pro dnešní dobu.
Stručně zmapuje vývoj českého jazyka. Pokusí se /motivačně/ o četbu jednoduchých dobových textů a jejich překlad do současné češtiny.

Pracuje s Etymol. slovníkem
Etymologie
informační a motivační zastávky v důležitých etapách vývoje našeho jazyka







Etymologický slovník
DĚJEPIS, CIZÍ JAZYKY
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Charakterizuje dialektologii jako složku lingvistiky a dialekty jako součást národního jazyka.
Rozliší a charakterizuje útvary českého jazyka.



Jednoduchý text v nářečí dokáže přečíst a převést do spisovné češtiny.


Ve vlastním jazykovém projevu se vyvaruje regionálních prohřešků vůči spisovné češtině.
Dialektologie
útvary českého jazyka, mapa nářečí




charakteristika základních dialektů ve známých literárních /hudebních/ ukázkách

typické prvky v mluvě našeho regionu
DĚJEPIS, ZEMĚPIS
Multikulturní výchova



HUDEBNÍ VÝCHOVA
Ve vlastním jazykovém projevu /ústním či písemném/ se vyvaruje prohřešků vůči spisovné normě.
Analyzuje jazykový projev mládeže.
Jazykový projev dnešní mladé generace
jazykový projev mladé generace jako součást životního stylu, vliv médií a cizích jazyků, módní slova, slang, vulgarismy, časopisy pro mládež
diskuse
CIZÍ JAZYKY
Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratické- 
ho občana
Významné české spisovatele přiřadí k příslušným regionům.
Dokáže najít domov významných českých spisovatelů.




Zpracuje literární místopis východních Čech /mapa/. 
Zpracuje základní literární místopis České republiky /mapa/.
Literární místopis
procházka knihami V. Kováříka: Literární toulky po Čechách /Prahou, Moravou/

tvorba projektů
ZEMĚPIS
Multikulturní výchova
Má základní přehled o kulturních tradicích našeho regionu.
Na dané téma zpracuje a přednese referát.

Vytvoří zprávu o kulturní akci, kterou se školou navštívil.
Kulturní tradice našeho regionu
kulturní tradice i současnost, umělci, památky, kulturní instituce a jejich nabídka
zpráva, referát
VÝCHOVA K OBČAN-
STVÍ,DĚJE-
PIS,HUDEB-
NÍ VÝCHO-
VA,
VÝTVARNÁ
VÝCHOVA
Multikulturní
výchova
Prokáže jazykovou  kulturu v mluveném projevu.
Rozvíjí své čtenářské dovednosti a čte s porozumě-
ním.
Zarecituje báseň, vystoupí s ústní gratulací, kondolencí či vyprávěním.
Dokáže vyjádřit svůj názor a zapojit se do diskuse.
Zvládne telefonický rozhovor, volání do rozhlasu apod.

Zapojí se do kolektivu, který připraví rozhlasové hlášení /vysílání/.

Mluvené slovo
rozdíl mezi projevem mluveným a psaným, rady pro čtenáře, recitátory,vy-
pravěče, mluvčí, řečníky apod., profesionální vypravěči /Werich, Menšík, Nepil…/










tvorba projektu
Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Prokáže jazykovou kulturu v psaném projevu. 
Vytvoří interview.
Napíše kritiku.
V rámci svých zájmů a schopností se pokusí o vlastní tvůrčí činnost.
Psané slovo
rady pro básníky, prozaiky, publicisty,sty- ly a žánry, jak vzniká časopis a kniha, reklamní kampaň
INFORMA-
TIKA
Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Soutěžní formou prověří vlastní znalosti a sílu konkurence.
Soutěžní formou prověří vlastní znalosti a sílu konkurence.
1 proti X
/vědomostní soutěž/
prověrka znalostí jazykových, slohových, literárních

Prezentuje výsledky své celoroční práce.
Zvoleným způsobem se zapojí do závěrečné přehlídky.
Tvůrčí dílna
přehlídka recitátorů, spisovatelů apod.

Přispívá k vytvoření kolektivního  výstupu. 
Jako člen kolektivu se podílí na vytvoření jednoho čísla časopisu či ročenky. Přebírá zodpovědnost za svěřený úkol.
Ročenka, školní časopis
tvorba projektu
INFORMA-TIKA
Mediální výchova
Rozšiřuje své znalosti a dovednosti v rámci doplňkových aktivit.
Zapojí se do rozšiřujících aktivit.
Volné hodiny
tematické okruhy, exkurze, kulturní akce dle zájmu vyučujícího a žáků



9. ročník

  Očekávaný 
     výstup
 Dílčí výstup
  Tematický
     okruh
     Učivo
  Poznámky
Řeší tvaroslovné rozbory, ovládá tvaroslovný pravopis.
Určuje slovní druhy.

Skloňuje, časuje, stupňuje.
Určuje mluvnické kategorie.
Vytvoří a použije jmenné tvary přídavných jmen.
Pracuje s přechodníky.
Ovládá dělení jednotlivých ohebných slovních druhů.

Odliší příslovečnou  spřežku od předložkové vazby.
Stupňuje příslovce.
Ovládá dělení příslovcí, předložek a spojek.

Dokáže zdůvodňovat a v praxi aplikovat pravopisná pravidla.
Tvarosloví
druhy slov


ohebné druhy slov

















neohebné druhy slov










tvaroslovný pravopis




Řeší syntaktické rozbory, ovládá syntaktický pravopis.
Větné celky člení podle syntaktického hlediska, obsahu a členitosti.
Převádí větu jednoduchou v souvětí a naopak.

Syntakticky rozebere jednoduchou větu /včetně odchylek od pravidelné větné stavby/.
Stavbu větného celku znázorní graficky.

Syntakticky rozebere souvětí.
Stavbu větného celku znázorní graficky.

Dokáže zdůvodňovat a v praxi aplikovat pravopisná pravidla.
Skladba
větné celky










věta jednoduchá










souvětí







syntaktický pravopis

Procvičuje, prohlubuje, upevňuje a systematizuje učivo formou všestranných jazykových rozborů.
Řeší zadané úkoly.
Všestranné jazykové rozbory
mluvnické a pravopisné učivo

Procvičuje, prohlubuje, upevňuje a systematizuje učivo řešením přijímacích zkoušek z minulých let.
Řeší zadané úkoly.
Přijímací zkoušky nanečisto
mluvnice, pravopis, sloh a literární výchova v přijímacích zkouškách z českého  jazyka 
Osobnostní a sociální výchova
Dalšími tématy procvičuje, prohlubuje, upevňuje a systematizuje učivo.
Řeší zadané úkoly.
Volné hodiny
náplň vychází z potřeb a zájmu žáků




Seminář z matematiky


Charakteristika vyučovacího předmětu

               V semináři z matematiky se prohlubují znalosti a vědomosti u žáků se zájmem o matematiku a poskytují se informace nad rámec běžných hodin. Vzdělávací oblast je založena na práci s matematickými objekty, jejich užití v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Připravuje žáky k přijímacímu řízení na střední školy a odborné učiliště.
 
Organizace výuky:Vyučuje se v šestém a sedmém ročníku hodinu týdně, v devátém ročníku dvě hodiny týdně.Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.

Klíčové kompetence:V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí:
                     A) Kompetence k učení
                     B) Kompetence k řešení problémů
                     C) Kompetence komunikativní 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím že vede žáka k:
-	využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady,měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace
-	rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů
-	rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů
-	rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů
-	vytváření zásoby matematických nástrojů ( početních operací, algoritmů, metod řešení úloh ) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu
-	vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění: k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním ( matematizací reálných situací), k vyhodnocování matematického modelu a hranic jeho použití: k poznání že realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace a jedna situace může být vyjádřena různými modely
-	provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému
-	přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisu při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu
-	rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi: k poznání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby
-	rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu             
 Vzdělávací obsah oboru je rozdělen na čtyři tematické okruhy:
-	číslo a proměnná – žáci provádí aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické a významové porozumění. Seznamují se s pojmem proměnná a její roli při matematizaci reálných situací.
-	geometrie v rovině a v prostoru – žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace. Uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině a v prostoru, porovnávají a odhadují délku, velikost úhlů, obvod, obsah a objem.Polohové a metrické úlohy vycházejí z běžného života.
-	závislosti, vztahy a práce s daty – rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, poznají, že změnou může být růst i pokles, či nulová hodnota. Tyto změny a závislosti čtou a srovnávají z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je sami konstruují.
-	nestandardní aplikační úlohy – prolínají všemi oblastmi matematiky při nichž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy.

Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zpracován ve zvláštní kapitole a v její příloze je obsaženo vše, co se dá využít při hodinách seminář z matematiky



7. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Provádí početní ope-
race v oboru celých a racionálních čísel, užívá různé způsoby kvantitativního vy-
jádření vztahu ce-
lek-část přirozeným číslem,poměrem,
zlomkem,desetin-
ným číslem,procen-
tem
Uvádí zlomek na
základní tvar,po-
rovnává zlomky,
zobrazí zlomek na číselné ose,
provádí početní operace se zlom-
ky,upraví smíše-
né číslo na zlo-
mek a opačně
Číslo a proměnná
Zlomky-rozši-
řování a krácení zlomků,rovnost, početní operace se zlomky,spo-
lečný jmenova-
tel,převrácené číslo,smíšená čísla,složený zlomek

Provádí početní ope-
race v oboru celých a racionálních čísel, užívá různé způsoby kvantitativního vy-
jádření vztahu ce-
lek-část přirozeným číslem,poměrem, zlomkem,desetin-ným číslem,procen-
tem
Provádí početní operace v oboru čísel celých a ra-
cionálních,porovnává,určuje abso-
lutní hodnotu a zobrazuje racio-
nální čísla.Řeší úlohy z praxe s využitím čísel racionálních.
Číslo a proměnná
Čísla celá a racionální-čís-
la kladná a zá-
porná,navzájem opačná,absolut-
ní hodnota,po-
četní výkony s čísly celými a desetinnými, kladnými a zá-
pornými.

Užívá různé způso-
by kvantitativního vyjádření vztahu ce-
lek-část přirozeným číslem,poměrem, zlomkem,desetin-
ným číslem,procen-
tem.Řeší modelová-
ním a výpočtem si-
tuace vyjádřené po-
měrem.Pracuje s měřítky map a plá-
nů.
Porovnává dvě veličiny pomě-
rem,zvětšuje a dělí celek v da-
ném poměru,řeší slovní úlohy z praxe s vyjád-
řením poměru.
Pracuje s měřítky map a plánků,ře-
ší slovní úlohy s využitím přímé a nepřímé úměr-
nosti a pomocí trojčlenky.
Číslo a proměnná
Poměr,měřítko, přímá a nepřímá úměrnost,troj-
členka

Určuje vztah přímé nebo nepřímé úměr-
nosti.Vyjádří funkč-
ní vztah tabulkou, rovnicí,grafem
Zakreslí bod s danými souřad-
nicemi v pravoú-
hlé soustavě sou-
řadnic, přečte souřadnice zak-
resleného bodu, zapíše tabulku a narýsuje grafy přímé a nepřímé úměrnosti
Závislosti,
vztahy a prá-
ce s daty
Funkce-pravo-
úhlá soustava souřadnic


Užívá různé způso-
by kvantitativního vyjádření vztahu ce-
lek-část přirozeným číslem,poměrem, zlomkem,desetiným číslem,procentem, řeší aplikační úlohy na procenta.

Umí vyjádřit část celku pomocí procenta,určí zá-
klad a procento-
vou část.Řeší aplikační úlohy na procenta.Řeší jednoduché pří-
klady na výpočet
úroků.

Čísla a proměnná

Procenta-pro-
cento,promile, procentová část, počet procent, jednoduché úro-
kování.


Užívá k argumentaci a výpočtům věty o shodnosti a podob-
nosti trojúhelníků, načrtne a sestrojí obraz rovinného út-
varu ve středové a osové souměrnosti, určí středově a oso-
vě souměrný útvar
Určí shodné út-
vary,užívá věty o shodnosti,trojú-
helníků,sestrojí trojúhelník zada-
ný podle vět sss, sus,usu.Sestrojí obraz útvaru ve středové souměr-
nosti,užívá stře-
dovou souměr-nost.
Geometrie v rovině a v prostoru

Konstrukční úlohy,středová souměrnost.
Věty o shodno-
sti trojúhelníků, shodná zobra-
zení,středová souměrnost



8. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Užívá ve výpočtech
druhé mocniny a
odmocniny
Určuje druhou mocninu a odmocninu
racionálních čísel 
pomocí tabulek a
kalkulátoru
Číslo a proměnná
Racionální čísla,mocniny, odmocniny

Zdůvodňuje a vy-
užívá polohové a 
metrické vlastnosti
základních rovin-
ných a prostorových
útvarů.
Řeší slovní úlohy
z praxe vedoucí 
k použití Pytha-gorovy věty
Geometrie v rovině a prostoru
Pravoúhlý trojúhelník,
Pythagorova věta

Matematizuje jed-
noduché reálné si-
tuace s využitím proměnných
Zapíše slovní text pomocí výrazů,určí jeho
hodnotu ( racio-
nální čísla).Po-
četní operace s výrazy a mnohočleny.
Číslo a proměnná
Výrazy- číselný
výraz a jeho hodnota, výrazy s proměnnými

Řeší a formuluje
reálné situace po-
mocí  rovnic
Řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav, provádí zkoušku, řeší
slovní úlohy a úlohy z praxe pomocí rovnic.
Číslo a proměnná
Rovnice – lineární rovnice, slovní úlohy

Využívá polohové a
metrické vlastnosti
základních rovin-
ných útvarů,odhadu-
je a vypočítává obvody a obsahy,
načrtne a sestrojí základní geometric-
ké útvary.
Sestrojí kruh, kružnici s daným průměrem a poloměrem.Vzá- jemná poloha kružnice a přím-ky, dvou kružnic
Tečny ke kruž-
nici a Thaletova kružnice –využití 
při konstrukci. Vypočítá délku kružnice a obsah kruhu.Převody jednotek.
Geometrie v rovině a v prostoru
Rovinné útvary
kruh, kružnice

Určuje a charakteri-
zuje základní pros-
torové útvary,roze-
bírá jejich vlast-
nosti.Řeší objem a povrch prostoro-
vých útvarů v úlo-
hách z praxe.
Načrtne kolmé hranoly a válec, sestrojí jejich síť,počítá jejich povrch a objem. Převody jedno-tek.
Geometrie v rovině a v prostoru
Prostorové útvary- kolmé
hranoly,válec.
Síť, povrch a 
objem

Využívá pojmu množin všech bodů 
dané vlastností.
Konstrukční úlohy řeší pomo- cí množin všech bodů daných
vlastností,tečny ke kružnici,Tha- letovakružnice
Geometrie v rovině a v prostoru
Konstrukční 
úlohy-množiny
všech bodů dané vlastnosti, Thaletova kružnice

Vyhledává, zpraco-
vává a vyhodnocuje 
data grafem či tabulkou.
Jednoduchá statis
tická šetření za-pisuje do tabulek nebo grafů,čte v tabulkách či grafech,určuje četnost jednotli-
vých hodnot a
počítá aritmetic-ký průměr.
Závislosti, vztahy a prá-
ce s daty
Statistika



9. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Provádí početní 
operace v oboru ce-
lých a racionálních
čísel,užívá různé způsoby kvantitav-
ního vyjádření vzta-
hu celek-část přiro-
zeným číslem,po-
měrem,zlomkem,de-
setinným číslem,
procentem.
Provádí početní operace v oboru celých a racioná-lních čísel.Řeší úlohy z praxe, převádí jednot-ky,užívá kalku-
látor.
Číslo a proměnná
Čísla celá a ra-
cionální-porov-
návání,sčítání,
odčítání a děle-ní.Vlastnosti početních výkonů

Užívá různé způso-
by kvantitavního 
vyjádření vztahu ce-
lek-část,řeší aplika-
ční úlohy na procen-
ta.
Umí vyjádřit část celku pomocí pro
centa, určí základ a procentovou část.Řeší úlohy z praxe,užívá kalkulátor.
Číslo a proměnná
Procenta-pro-
cento,promile,
procentová část,
počet procent,
úrokování

Řeší modelováním
a výpočtem situace
vyjádřené poměrem.
Užívá různé způso-
by kvantitavního vyjádření vztahu 
celek-část.

Porovnává dvě veličiny pomě-rem,zvětšuje a dělí celek v da-ném poměru.Pra-cuje s měřítky map a plánů,ře-
ší slovní úlohy z praxe s využi-tím přímé a ne-přímé úměrnosti a pomocí troj-členky.
Číslo a proměnná
Poměr,přímá a
nepřímá úměr-
nost – měřítko,
trojčlenka

Formuluje a řeší 
reálnou situaci po-
mocí rovnic a jejich
soustav.
Řeší lineární rovnice s jednou či dvěma nezná-mými,provádí zkoušky.Řeší slovní úlohy pomocí rovnic.
Číslo a proměnná
Rovnice,slovní
úlohy-lineární
rovnice,rovnice 
s neznámou ve jmenovateli, soustava dvou lineárních rov-
nic se dvěma nezná-
mými,slovní úlohy

Matematizuje jed-
noduché reálné situ-
ace s využitím pro-
měnných,provádí
početní operace s 
výrazy a rozklad mnohočlenu na sou-
čin.
Určí hodnoty číselných výra-zů,zapíše slovní text pomocí vý-razů, sčítá,odčí-tá,násobí,dělí výrazy a lomené výrazy.
Číslo a proměnná
Výrazy – čísel-ný výraz a jeho hodnota,výrazy s proměnnými,
mnohočleny, definiční obor
výrazu, početní operace s výra- zy a lomenými výrazy

Provádí početní operace s mocnina-
mi v oboru racio-
nálních čísel.Zdů-
vodňuje a využívá
polohové a metrické
vlastnosti základ-
ních rovinných a 
prostorových útvarů
při řešení úloh
Určuje mocniny a odmocniny pomocí tabulek a kalkulátoru, pro-vádí s nimi zák-ladní početní 
operace.Užívá Pythagorovu větu
při řešení slov-ních úloh z praxe.
Číslo a proměnná, geometrie v rovině a v prostoru
Mocniny,
odmocniny,
Pythagorova věta-druhá a třetí mocnina, druhá odmoc-nina

Načrtne a sestrojí
základní rovinné útvary, využívá po-
jem množina všech
bodů dané vlastnosti
k charakteristice útvaru.Odhaduje a 
počítá obvod a obsah rovinných útvarů,převádí jed-
notky délky a obsahu
Rozlišuje jednot-livé obrazce, do-káže je sestrojit pomocí stran, úhlů,výšek,těžnic
středních pří-ček,úhlopříček,
středové či osové
souměrnosti.Počítá obsahy a obvo-dy rovinných útvarů.
Geometrie v rovině a prostoru
Rovinné útvary-úhel, trojúhelník,
kruh,kružnice,
čtyřúhelníky,
mnohoúhelníky
-konstrukce.
Obvod a obsah.

Analyzuje vlastnosti
prostorových útva-
rů,navrhne a sestrojí
jejich obraz,převádí
jednotky délky,ob-
sahu a objemu.
Určuje a charak-terizuje jednot-livé prostorové útvary,odhaduje a vypočítává jejich povrch
a objem,řeší slo-vní úlohy,načrtne  a sestrojí síť zák-ladních těles.
Geometrie v ro-
vině a prostoru
Prostorové 
útvary-kolmé hranoly,válec,
jehlan,kužel, koule

Matematizuje jed-
noduché reálné 
situace s využitím
funkčních vztahů.
Vyjádří funkční 
vztah tabulkou, rovnicí a gra-fem.Určí defi-niční obor fun-
kce a množinu hodnot funkce. Sestrojí graf.
Závislosti, vztahy a prá-ce s daty
Funkce-přímá,
nepřímá úměr-
nost,lineární funkce




5.3.9.3   Seminář z výtvarné výchovy


Charakteristika vyučovacího předmětu

   Předmět Seminář z výtvarné výchovy je součástí vzdělávací oblasti Umění     a kultura, společně se vzdělávacími obory Výtvarná výchova, Hudební výchova, případně Dramatická výchova jako obor doplňující.

   V této oblasti je žákům umožněno setkat se s jiným než racionálním poznáváním světa a odráží umění a kulturu.

   Vzdělávání v této oblasti zahrnuje umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem.Usiluje se o rozvoj specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a  jeho prostřednictvím k sobě samému    i k okolnímu světu. V popředí stojí hledání vazeb mezi druhy umění, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přístup s vědomím účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování.

   Dochází k prolínání učiva z mnoha oblastí, připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění. Společný prostor                       pro získávání dovedností a poznatku překračujících rámec jednotlivých oborů umožňují projekty - různorodost pohledů, stanovení problémů a jejich průchodné uspořádání. Přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření i hlubšímu porozumění uměleckému dílu.

Organizace výuky: Předmět seminář z výtvarné výchovy se řadí k povinně volitelným předmětům. Vyučuje se v sedmém, osmém a devátém ročníku v dvouhodinových blocích. Je poskytován prostor pro uplatnění projektů a návštěv výstav.

Průřezová témata
A/ Osobnostní a sociální výchova
Projevuje se zejména v zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična.
B/ Výchova demokratického občana
Je uplatňována při ověřování komunikačních účinků.
C/ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Prohlubuje porozumění evropským kulturním kořenům a chápání kulturních souvislostí při respektování svébytnosti.
D/ Multikulturní výchova
Toto téma je stěžejní při rozvíjení smyslové citlivosti,uplatňování subjektivity    i při ověřování komunikačních účinků.
E/ Environmentální kultura
Realizuje se v uvědomování si přírodního i sociálního prostředí jako zdroje inspirace, přispívá k vnímání estetických kvalit prostředí.
F/ Mediální výchova
Je podmíněna smyslovými účinky vizuálně obrazných vyjádření, přispívá ke schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit artefakty umělecké i běžné mediální produkce.

Klíčové kompetence: V semináři z výtvarné výchovy je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí:
A/ Kompetence k učení
B/ Kompetence k řešení problémů
C/ Kompetence komunikativní
D/ Kompetence sociální a personální
E/ Kompetence občanské

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu   

 V semináři z výtvarné výchovy se stejně jako v hodinách výtvarné výchovy pracuje s vizuálně znakovými systémy. Kontakt člověka s realitou je pojímán jako vzájemný vztah, interakce, v níž se přetvářejí obě strany.

   V etapě základního vzdělávání je učivo členěno stejně jako ve výtvarné výchově do tří obsahových  domén a je realizováno tvůrčími činnostmi, v nichž se projevuje vlastní tvorba žáků s vnímáním a interpretací.

Obsahem rozvíjení smyslové citlivosti je rozšiřování jednotlivých vizuálních kvalit v interakce s realitou i s vizuálně obraznými vyjádřeními.

   Obsahem uplatňování subjektivity je vztahování vlastních prožitků k vizuálně obrazným vyjádřením, uvědomování se podílu svých dosavadních zkušeností na výsledcích jejich tvorby, vnímání a interpretace.

   Obsahem ověřování komunikačního účinku je utváření a uplatňování komunikačního obsahu vizuálně obrazných vyjádření v pluralitních podmínkách a hledání nových kontextů.

Očekávaný výstup
Dílčí výstup

Tematický okruh
Učivo
Poznámky
Vybírá,vytváří  a pojmenovává co nejširší škálu VOV a jejich vztahů;uplatňu- je je               pro vyjádření vlastních zkušeností,vje-
mů, představ    a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
Vytváří škálu VOV
Linie,tvary
a objemy
Bílá ve stínu   a na světle
Pohyb tvarů             a ploch
Tajemný dům
Zátiší
Linie, tvar, 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 VOV
Přírodopis
Užívá VOV k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ          a fantazie
Užívá prostředky
pro
vyjádření
emocí,
pocitů
a nálad
Gestické ztvárnění pohybu
Měkkost srsti, hebkost peří,…
Motýlí křídla
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání   a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě reflexe ostatních uměleckých druhů (hudebních, dramatických)
Dramatická výchova
Hudební výchova
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
Uvědomuje si
různorodost
VOV
a možnosti
zdrojů
inspirace
Otisky a stopy
Listy, jeskyně, řezy zemí
Ruiny
Ptačí let a křik













Masky  
Plakát
Virtuální realita
Výtvarný vtip
Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu,prostoru   a časovém průběhu – vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky            a prostředky vyjadřující časový průběh)               ve statickém          i dynamickém vyjádření
Smyslové účinky VOV – umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě

Vybírá, kombinuje        a vytváří prostředky     pro vlastní osobité vyjádření porovnává        a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících  i běžně užívaných VOV
Poznává
a užívá 
prostředky
pro vyjá-
dření
fantazie,
představ
a osobních
zkušeností
Prostor a čas
Co by se stalo kdyby…..
Tvoříme ve stylu známých malířů










Tvoříme        ve stylu známých malířů
Člověk
Rozhovory Setkávání se
Prostředky        pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie      a osobních zkušeností – manipulace s objekty,pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby            a kresby, uspořádání prostoru, celku VOV a vyjádření proměn výběr, uplatnění              a interpretace
Typy VOV – 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

Rozliší působení VOV v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku              a v rovině sociálně utvářeného        i symbolického obsahu
Zaměření
na prostředky 
výtvarného
vyjádření
Černá noc, noc růžová
Pocity
Kdy je lépe nepokračovat

Přístupy k VOV – 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

Interpretuje umělecká VOV současnosti        i minulosti vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí         i z osobních zkušeností        a prožitků
Zaujímá osobní postoj v
komunikaci
o VOV
Jak se potkáváme      a míjíme
Dialogy s předměty
Dialog
Snová krajina
Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření        a zdůvodňování důvody vzniku odlišných interpretací VOV(samostatně vytvořených          i přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování
Dějepis
Člověk a společnost
Porovnává      na konkrétních příkladech různé interpretace VOV vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské      a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
Nalézá
a do komunikace
zapojuje obsah VOV
Rozhovory
Artisté              a diváci 
Zápasy
Komunikační obsah VOV – utváření                a uplatnění komunikačního obsahu vysvětlování         a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených      či samostatně vytvořených VOV v sociálních vztazích nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci
Vědomě se
zaměřuje
na VOV,
která mají
komunikační
účinky
v sociálních
vztazích

Setkání           a setkávání se
Vzpomínky na…
Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměn obsahu VOV vlastních děl i děl výtvarného umění historické, sociální a kulturní souvislosti
Člověk a společnost
Dějepis


Poznámka: 
VOV vizuálně obrazné vyjádření





5.3.9.4    Zájmová tělesná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu

Zájmová tělesná výchova je povinně – volitelný předmět, který slouží 
ke zvyšování všeobecné pohybové výkonnosti a k harmonickému rozvoji žáků. Základem je účinná a přiměřená všestranná tělesná příprava. Cílem je soustavné zlepšování všestranného tělesného rozvoje, zvyšování všeobecné pohybové výkonnosti, tělesné zdatnosti a upevňování zdraví.
Zájmová tělesná výchova je zaměřena na osvojování a zdokonalování techniky a taktiky sportovního odvětví. Předmět je přizpůsoben biologickému vývoji žáka (intenzivnímu růstu, nesynchronnímu vývoji orgánů a jejich funkcí). 
Od žáků se vyžaduje aktivní a dobrovolný přístup. 
Zájmová tělesná výchova slouží k rozvoji kondiční, technické, taktické, psychologické a teoretické přípravy žáků. Předmět je propojený s dalšími oblastmi vzdělání (hudební výchovou, hygienou, etikou, ...).

Organizace výuky: 
Vyučuje se v sedmém, osmém a devátém ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut. 

Průřezová témata jsou realizována v těchto tématických okruzích:
A)	Atletika - Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Mediální výchova
B)	Basketbal - Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Výchova demokratického občana,
C)	Volejbal - Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Mediální výchova
D)	Fotbal - Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana,  Mediální výchova 

Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí:

Klíčové kompetence: 
V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následu-jících klíčových kompetencí.
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:

Zájmová tělesná výchova by měla žáky motivovat k lepším výkonům 
ve sportovních odvětvích. Zlepšuje vzájemnou spolupráci v kolektivních sportech. Zdokonaluje základní herní činnosti. Prohlubuje vztah žáků ke sportu. 
Učí žáky pečovat o vlastní zdraví. Rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti v kolektivních sportech. Zlepšuje techniku jednotlivých atletických disciplín.
   	Do výuky se začleňuje etická výchova dle rozčlenění učiva etické výchovy do jednotlivých předmětů a ročníků /viz příloha č. 2/.

7. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky

Žák:
- rozvíjí pohybové schopnosti se za-měřením na roz-voj obratnosti, ohebnosti, pohyb-livosti
- zvyšuje úroveň všeobecné tělesné zdatnosti
- si osvojuje speci-ální dovednosti = nácvik přihrávky, driblinku, dvoj-taktu a střelby
Žák zvládá:
- postoj a pohyb útočníka a obrán-ce
- uvolňování se 
bez míče a chytání míče
- přihrávku jednoruč a obouruč (na mís-tě a v pohybu)
- driblink
- dvojtakt
- střelbu z krátké vzdálenosti
- základy útočného 
a obranného doska-kování
- krytí hráče s mí- čem na místě 
a v pohybu
Basketbal


Základní herní činnosti
- pravidla
- herní cvi-čení (1:1, 2:2,  3:3)
- rozvíjí pohybové schopnosti se za-měřením na roz-voj obratnosti, ohebnosti, pohyb-livosti
- zvyšuje úroveň všeobecné tělesné zdatnosti
- si osvojuje speci-ální dovednosti = nácvik přihrávky, zpracování a ve-dení míče
- přihrávku míče vnitřní stranou nohy
- přihrávku pravou 
i levou nohou 
na krátkou vzdále- nost
- přihrávku hlavou
- přihrávku na střed-ní vzdálenost
- ztlumení a vedení míče
- obcházení protihrá-če
- střelbu po vedení míče
Fotbal

Základní herní činnosti
- pravidla
- herní cvičení (1:1, 2:2, 4:2, 6:3) 
- rozvíjí pohybové schopnosti se za-měřením na roz-voj obratnosti, ohebnosti, pohyb-livosti
- zvyšuje úroveň všeobecné tělesné zdatnosti
- si osvojuje speci-ální dovednosti = nácvik odbití mí- če, přihrávky, po-dání a nahrávky
- přehazování přes síť = přehazování 
a chytání míče
- odbití míče obou-ruč vrchem i spo-dem a jednoruč
- útočné odbití obouruč i jedno-ruč ve výskoku přes síť
- přihrávky a nahráv- ky
- vybírání míče obouruč spodem
- spodní a vrchní podání
Volejbal

Základní herní činnosti
- přehazo-vaná (1:1, 2:2)
- hra trojic
- pravidla
- rozvíjí pohybové schopnosti se za-měřením na roz-voj obratnosti, ohebnosti, pohyb-livosti
- zvyšuje úroveň všeobecné tělesné zdatnosti
- si osvojuje speci-   
  ální dovednosti = 
  nácvik techniky  
  běhu, nízkého a 
  polovysokého 
  startu, štafetové 
  předávky, skoku 
  dalekého, skoku 
  vysokého a hodu 
  míčkem
- sprinty - 50 m, 
  60 m a 100 m
- překážkový běh
- štafetový běh
- vytrvalostní běh -   1000 m a 1500 m
- hod míčkem
- skok daleký
- skok vysoký
Atletika

Atletické disciplíny
- atletická abeceda
- pravidla


8. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky

Žák:
- rozvíjí pohybové schopnosti se za-měřením na roz-voj obratnosti a rychlosti
- si osvojuje speci-ální dovedností
Žák zvládá:
- střelbu ve výskoku
- krytí hráče bez mí-če a s míčem
- střelbu
- přechod do osobní obrany po ztrátě míče
- clonění
- útočné kombinace založené na akci "hoď a běž"
- základy osobní obrany na polovině hřiště
Basketbal

Herní kombinace a zdokona-lování herních činností jednotlivce 

- rozvíjí pohybové schopnosti se za-měřením na roz-voj obratnosti a rychlosti
- si osvojuje speci-ální dovedností
- přihrávku levou 
i pravou nohou 
na krátkou i střední vzdálenost
- přihrávku prvním dotykem
- přihrávku po zemi 
i vzduchem
- odebírání míče
- útočné kombinace založené "přihrej a běž"
- kombinace s vět- ším počtem útočí-cích hráčů
- obranné kombinace založené na zajiš-ťování 
Fotbal

Herní kombinace a zdokona-lování herních činností jednotlivce

- rozvíjí pohybové schopnosti se za-měřením na roz-voj obratnosti 
a rychlosti
- si osvojuje speci- ální dovednosti
- nahrávku za sebe
- útočný úder
- blok
- herní kombinace 
s nahrávačem
- postavení při příj-mu podaní
Volejbal

Herní kombinace a zdokona-lování herních činností jednotlivce
-  hry čtveřic, pětic a šestek



- rozvíjí pohybové schopnosti se za-měřením na roz-voj obratnosti a rychlosti
- si osvojuje speci- 
  ální dovednosti - 
  zdokonalování 
  techniky běhu, šta-
  fetové předávky, 
  překážkového bě-
  hu, skoku vysoké-
  ho a skoku dále-
  kého
- sprinty - 60 m, 
  100 m
- překážkový běh 
- štafetový běh
- vytrvalostní běh - 1000 m, 1500 m
- hod míčkem
- skok daleký
- skok vysoký
- sprinterský trojboj
- atletické víceboje
Atletika

Atletické disciplíny
- atletické závody


9. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky

Žák:
- rozvíjí pohybové schopnosti se za-měřením na roz-voj rychlostních a silových schop-ností, rozvoj akcelerace
- si osvojuje speci-
  ální dovednosti
Žák zvládá:
- kombinace založe-né na početní pře- vaze útočníků
- kombinace založe-né na clonění
- kombinace založe-né na proklouzá-vání
- rychlý protiútok
- postupný  útok
Basketbal

Základy herních systémů, zdokona-lování herních činností jednotliv-ce a
herních kombinací
-  herní cvičení 3:3
-  utkání 
- rozvíjí pohybové schopnosti se za-měřením na roz-voj rychlostních a silových schop-ností, rozvoj akcelerace
- si osvojuje speci-
  ální dovednosti
- přihrávku po zemi
i vzduchem 
- dlouhé přihrávky přímým nártem silnější nohy
- střelbu
- střelbu hlavou  
ve výskoku
- zpracování míče 
v pohybu
- rychlý protiútok
- postupný útok
Fotbal

Základy herních systémů, zdokona-lování herních činností jednotliv-ce a herních kombinací
-  herní cvičení (6:3, 5:5, 10:6)
-  utkání
- rozvíjí pohybové schopnosti se za-měřením na roz-voj rychlostních a silových schop-ností, rozvoj akcelerace
- si osvojuje speci-ální dovednosti
- nahrávku z pole
- útočný úder po na- hrávce z pole
- útočné ulití jedno-ruč vrchem ve vý-skoku
-  - vybírání míče 
v pádu
- herní kombinace 
s nahrávačem 
u sítě v zóně III
Volejbal

Základy herních systémů, zdokona-lování herních činností jednotliv-ce a herních kombinací
- hra šestek
- rozvíjí pohybové schopnosti se za-měřením na roz-voj rychlostních a silových schop-ností, rozvoj akcelerace
- si osvojuje speci-
  ální dovednosti
- sprinty - 60 m, 
100 m
- překážkový běh 
- štafetový běh
- vytrvalostní běh - 1000 m, 1500 m
- hod míčkem
- skok daleký
- skok vysoký
- sprinterský trojboj
- atletické víceboje
Atletika

Atletické disciplíny
- atletické závody








5.3.9.5    Seminář z hudební výchovy


Charakteristika vyučovacího předmětu

     Seminář Hudební výchova  zahrnujeme do oblasti Umění a kultura, společně se vzdělávacími obory Hudební výchova, Výtvarná výchova, Dramatická výchova či další podobné semináře. Tato oblast odráží umění a kulturu, které jsou neoddělitelnou součástí naší existence. Umění chápeme jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky.

      V semináři hudební výchovy jde především o využití dosavadních poznatků, dovedností žáků a dále jejich  rozšiřování  především v praktických činnostech hudebních, v těsném propojení s dalšími předměty a obory na principu spirály. Rozhodně bude tento seminář naplněn tvořivými činnostmi žáků pod pedagogickým dohledem s radami a návody na zkoumání této oblasti umění a kultury.



Organizace výuky

     Vyučuje se v sedmém, osmém a devátém ročníku vždy jednu vyučovací hodinu týdně. Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.

Průřezová témata: jsou realizována v těchto tématických okruzích:
A)	osobnostní a sociální výchova
B)	multikulturní výchova
C)	mediální výchova
Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí.

Klíčové kompetence: V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí:
A)	kompetence k učení
B)	kompetence k řešení problémů
C)	kompetence komunikativní
D)	kompetence sociální a personální
E)	kompetence občanské


Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

    Seminář Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností  k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání v rámci komunikace, přičemž rozšiřuje vědomosti a dovednosti již získané v předmětu Hudební výchova. V tomto semináři se jedná především o tvořivé činnosti.

      Obsahem vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.

     Obsahem instrumentálních činností je hra na hudební nástroje, poznání vlastností hudebních nástrojů, případně sestavení jednoduchých hudebních nástrojů dle našich předků a jejich následné využití při hudební reprodukci i produkci.

     Obsahem hudebně pohybových činností  je chápání znějící hudby a její následné ztvárnění za pomocí pohybu, tance, gest a využití haptických-taktilních her.

     Obsahem poslechových činností je percepce znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách. Soustředíme se na vlastní prožitek hudby, dojem z ní, vlastní analýzu a interpretaci, kterou zásadně nehodnotíme (vedeme tak k toleranci, zdravému úsudku).
Hudební činnosti umožňují žákovi uplatnit jeho individuální pěvecký potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, jeho individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, jeho pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby, umožňují mu „interpretovat“ hudbu podle jeho individuálního zájmu a zaměření.


7. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématic-ký okruh
Učivo
Poznámky
- aktivně se zapojuje do hud. aktivit a využívá při nich svůj hlasový potenciál v kombinaci s činnostmi instrumentálními i pohybovými
- uplatňuje pravidla hlasové hygieny při zpěvu i v běžném životě v mluvě, zpívá dle svých možností intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i v lidovém dvojhlase, využívá získané pěvecké návyky při interpretaci písní a vokálních skladeb různých slohů
i žánrů
- dokáže posoudit vlastní zpěv 
- hlasová hygiena,mutace,lidský hlas
- intonace 
- akord v dur i moll
- zpěv v lid. dvojhlasu, kánon, moteto
- orientace v notovém záznamu

Vokální činnosti
- pěvecký a mluvní projev
- intonace
- hudební rytmus
- rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti
- orientace v notovém zápisu


- přírodopis
- tělesná výchova, zdravý styl, správné držení těla,
- literatura
- dějepis
- občanská výchova
- výtvarná výchova
- komunikace
- socializace
- empatie

práce s hudebními nástroji:seznámení se, způsob hry-nápodoba,sluchová analýza,tvorba jednoduchých nástrojů v souvislosti s probíranými slohy
- tvorba rytmických i jednoduchých melodických partitur, volba vhodných doprovodů
- interpretace motivů

- hud. nástroje (především rytmické)
- tvorba vlastních nástrojů
- použití nástrojů k doprovodu znějící hudby i vlastního vokálního projevu či hra v doprovodné skupině nástrojů
- tvorba jednoduchých partitur
- rytmické variace žáků
Instru-ment. činnosti

- hra na hudební nástroje
- vyjadřování hudebních i nehudebních myšlenek pomocí hudebních nástrojů




- volí vhodný typ hudebně pohybových prvků
- tanec – tradiční i vlastní tvorba na základě dodržení přeného rytmu

- taktování
- taneční kroky
- vlastní vyjádření hudby pohybem
- orientace v prostoru
- haptické-taktilní hry

Hudebně 
pohybové činnosti

pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby
- pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla
- orientace v prostoru

- orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá melodii, rozlišuje hlasy i hud.nástroje
- charakterizuje hudbu dle slohů, stylů a žánrů
- interpretuje vlastní prožitky z poslechu skladeb (formuluje příběhy,kresba apod.),vyhledává a všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými druhy umění

- pohyb melodie
- sluchová analýza hudebních nástrojů
- hud.skladba v kontextu s jinými díly hudebními i nehudebními,životem autora,obdobím vzniku
- vedení k toleranci
Poslechové činnosti 
-	orientace v hudebním prostoru


- hudební dílo a jeho autor



8. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématic-ký okruh
Učivo
Poznámky
aktivně se zapojuje do hud. aktivit a využívá vlastní hlasový potenciál
- uplatňuje pravidla hlasové hygieny při zpěvu i při běžné mluvě
- na základě vlastních hlasových dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně
- zazpívá i vytvoří lidový dvojhlas

správné dýchání
- důležitost rozezpívání
- intonace, akord
- rytmické cítění
- zpěv ve vícehlase (hud. hry)
- zpěv písní různých stylů a žánrů dle probíraného učiva
- přenos melodie do vlastní polohy
reflexe vokálního projevu
Vokální činnosti
- pěvecký a mluvní projev

- intonace a vokální improvizace

- přírodopis
- tělesná výchova, zdravý styl, správné držení těla
- literatura
- dějepis
- občanská výchova
- výtvarná výchova
- komunikace
- socializace
- empatie

orientuje se v notovém zápise i v jednodušší partituře 
- je schopen instrumentálních doprovodů na rytmické nástroje na základě individuálních dovedností a schopností (všichni zvládají rytmizaci)
- tvorba rytmických hud. nástrojů

-tvorba rytmických doprovodů
- práce s hud. formami
- harmonické funkce (generálbas)
- vyjadřování hud. i nehud. představ a myšlenek pomocí hud. nástrojů
- haptické-taktilní hry
Instru-ment.
činnosti

- rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti

- záznam hudby

- vyjadřování hudebních i nehudebních myšlenek pomocí hudebních nástrojů

volí vhodný typ hudebně pohybových prvků na základě reflexe poslouchané hudby
- rozpozná některé z tanců různých stylových období (souvisí s probíraných učivem)

- taneční kroky
- vlastní vyjádření hudby pohybem za použití nástrojů i nehud. prvků (šátek,stuha,míč,prádelní guma atd.)
- orientace v prostoru
- pohybové hry

Hudebně pohybové činnosti

- pohybový doprovod znějící hudby






- orientace v prostoru


- orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá melodii, harmonickou i formální strukturu skladby, prožívá vztahy mezi tóny
- charakterizuje hudbu jednotlivých slohů, stylů a žánrů s uplatněním hlediska historického vývoje – využívá poznatků z jiných oblastí
- konfrontuje znějící skladbu z dalšími skladbami z hlediska jejich funkce, stylu a žánru
- interpretuje vlastní prožitky na základě poslouchané skladby



- pohyb melodie
- pravidelnost, nepravidelnost hudební formy
- hud. skladba v kontextu s jinými hud. i nehud. díly, dobou vzniku,životem autora
- vedení k toleranci (přijímáme interpretace,vedeme,ale nehodnotíme)

Posle-chové činnosti 
- orientace v hudebním prostoru

- interpretace znějící hudby
- hudební styly a žánry























9. ročník 

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématic-ký okruh
Učivo
Poznámky
zapojuje se aktivně do hudebních aktivit a využívá při nich hlasový potenciál, kterým disponuje, instrumentální dovednosti a pohybové schopnosti
- uplatňuje pravidla hlasové hygieny při zpěvu i v běžném životě při mluvě
- zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
- tvoří spontánně lidový dvojhlas
- využívá získané pěvecké návyky při interpretaci písní a vokálních skladeb různých žánrů
- posoudí vlastní zpěv
-	správné dýchání
-	důležitost rozezpívání
-	rozšiřování hlasového rozsahu
-	intonace
-	akord v dur i moll (intonační modely)
-	zpěv v jednohlasu i vícehlasu

Vokální činnosti
- pěvecký a mluvní projev





- intonace a vokální improvizace

- rozvoj hudebního sluchu a představivosti

- reflexe vokálního projevu


přírodopis
- tělesná výchova, zdravý styl, správné držení těla
- literatura
- dějepis
- občanská výchova
- výtvarná výchova
- komunikace
- socializace
- empatie


orientuje se v zápise písní zapsaných pomocí not, kytarových značek i harmonických funkcí
-	rozlišuje hudební nástroje (nápodoba hry, některé dokáže udělat)

akordové značky, harmonické funkce (kadence, tónické cítění)
- vyjadřování hud. i nehud. myšlenek a představ hud. nástrojů (představy rytmické, melodické, tempové, dynamické i formální) 
- haptické-taktilní hry
Instru-ment. činnosti

záznam hudby
- vyjadřování hudebních i nehudebních myšlenek a představ pomocí hudebních nástrojů
- hra na hudební nástroje
- tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy


orientuje se v zápise písní zapsaných pomocí not, kytarových značek i harmonických funkcí
-	rozlišuje hudební nástroje (nápodoba hry, některé dokáže udělat)

- akordové značky, harmonické funkce (kadence, tónické cítění)
- vyjadřování hud. i nehud. myšlenek a představ hud. nástrojů (představy rytmické, melodické, tempové, dynamické i formální) 
- haptické-taktilní hry
Instru-ment. činnosti

- záznam hudby
- vyjadřování hudebních i nehudebních myšlenek a představ pomocí hudebních nástrojů
- hra na hudební nástroje
- tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy


volí vhodný typ hudebně pohybových prvků na základě reflexe poslouchané hudby, rozpozná některé z tanců různých stylových období a na základě individuální hud. vyspělosti i získaných dovedností předvede jednoduchou pohybovou vazbu  
taneční kroky
- vlastní vyjádření hudby pohybem (pantomima, improvizace, gesta, výrazový tanec)

Hudebně pohybové činnosti
pohybový doprovod znějící hudby

- dokáže se orientovat v proudu znějící hudby po všech stránkách, srovnává je a charakterizuje
- znějící hudbu přiřadí k danému žánru, stylu a dá do daného historického kontextu
- vyhledává a všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými druhy umění a rozpoznává vliv kontextu na způsoby jejího utváření, její interpretace a recepce
- dokáže vyjádřit vlastní prožitky na základě poslouchané skladby a pracovat s nimi



- pohyb melodie
- pravidelnost, nepravidelnost hud. formy
- hud. skladba v kontextu s jinými hud. i nehud. díly (původní i nové úpravy, posouzení kvality různých zpracování
- vedení k toleranci
- hud. styly a žánry chápeme jako součást kultury, tradice, života jedince i společnosti
- interpretace poslouchané skladby (vyjád-ření vlastních prožitků poziti-vních i negativ-ních, práce s ni-mi např. výtvar-né zpracování, tvorba příběhu apod.)
Poslechové činnosti
- orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby
- interpretace znějící hudby







5.3.9.6        Informatika


Charakteristika vyučovacího předmětu


Stále více pracujeme s informacemi. Je to do jisté míry dáno i rozvojem techniky, která práci s informacemi výrazně urychluje a usnadňuje. Člověk, který se ve světě informací nedokáže správně a dostatečně rychle orientovat, bude mít nejen nižší kvalitu soukromého života, ale bude mít i omezené uplatnění v pracovním procesu.
V předmětu informatika by se žáci měli seznamovat se světem informací – měli by umět informace vyhledávat, ověřovat jejich věrohodnost, zpracovat je, uložit, případně informace vytvářet, zpracovat je a prezentovat je jak v elektronické, tak papírové podobě.
Učitel by měl žákům vytvářet podmínky pro jejich rozvoj v oblasti práce s informacemi. Měl by zadávat praktické úkoly nebo připravovat modelové situace, se kterými se budou žáci setkávat v praktickém životě.
Informatika je předmět, který bude pro školu vysoce finančně náročný – bude třeba pořizovat moderní hardwarové zařízení a softwarové vybavení.

Organizace výuky: Povinně volitelný předmět INFORMATIKA se vyučuje v 8. a 9. ročníku a to v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně. Navazuje na povinný předmět INFORMATIKA A KOMUNIKACE v 7. ročníku ZŠ

Výuka probíhá v počítačové učebně. Je nutné, aby každý z žáků pracoval na svém PC. Učebna musí být vybavena dataprojektorem. 

Průřezová témata: Jsou realizována v těchto tématických okruzích:
a) výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
b) environmentální výchova
c) mediální výchova

Klíčové kompetence
V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí:
kompetence k učení
kompetence k řešení problémů
kompetence komunikativní
kompetence sociální a personální
kompetence pracovní


Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Základní dovednosti týkající se informačních a komunikačních technologií si žáci osvojí na 1. stupni ZŠ. Úlohou 2. stupně bude jejich znalosti prohlubovat a na základě vyššího stupně rozumového vývoje žáků probírat obtížnější učivo. Během školní docházky na ZŠ je třeba také zohlednit vývoj ICT a pružně na něj reagovat. Ve vyšších ročnících je možno řešit praktické situace, se kterými se žáci setkají v dospělosti.
Vysoký důraz bude kladen na schopnost využití Internetu – schopnost vyhledání i poskytnutí informace.
Dále bude kladen důraz na schopnost zpracování dat v tabulkovém editoru, který usnadňuje operace s čísly nebo daty.
Žáci se naučí vytvářet kvalitní a estetické výstupy v tištěné formě – texty, grafiku..
Výpočetní technika bude využívaná jako multimediální.
Žákům budou vštěpovány zákony o duševním vlastnictví.


8. – 9. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky
ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
získávání zadaných informací (zejména prostřednictvím Internetu), jejich zpracování a předání další osobě
vyhledávání INFORMACÍ a komunikace
Internet,vývojové trendy informačních technologií,
hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování
PT: A, B, C
- ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory  a využívá vhodných aplikací
- uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem

pokročilá práce v grafickém editoru, práce s obrázky, text, úpravy textu, tisk, grafika v textovém editoru, tabulky v textovém editoru, využití funkcí tabulkového editoru
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
- počítačová grafika, rastrové a vektorové programy
- tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání dat, jednoduché vzorce
PT : C
- pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
posílení právního vědomí
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika

- používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
ukázka možností PC (vytvořené prezenta ce, multimédia)
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, multimédia)
PT: A, B, C
- zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
vytváření www stránek v HTML jazyce a s pomocí HTML editorů, vytvoření prezentace a uložení na Internetu
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, multimédia)
PT: C




5.3.9.7      Seminář z přírodopisu


Přírodopis má za cíl poskytnout žákům představu o vztazích mezi živou a neživou přírodou, všemi zákonitostmi, závislost člověka na přírodních zdrojích, ale i vliv lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Zároveň tato oblast podporuje logické uvažování a kritické myšlení. Environmentální výchova v okruzích ekosystému, základní podmínky života lidské aktivity a problémy životního prostředí a vztah člověka k prostředí umožňuje pochopit problematiku a odpovědnost současné generace za život v budoucnosti. Doplňující obor Etická výchova je zpracován ve zvláštní kapitole a v její příloze č.2 je obsaženo vše, co se dá využít v hodinách přírodopisu.

Organizace výuky:  Vyučuje se v devátém ročníku jednu hodinu týdně. Vyučovací hodina má rozsah 45 minut.

Průřezová témata jsou realizována v těchto tématických okruzích:
A/	Enviromentální výchova
B/	Multikulturní výchova

Klíčové kompetence: V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí.
A/	Kompetence k učení
B/	Kompetence k řešení problémů
C/	Kompetence komunikativní
D/	Kompetence občanské
E/	Kompetence pracovní



     Očekávaný výstup

Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
Poznámky


Botanika




Biologie živočichů
Opakování základů botaniky
Fotosyntéza
Opylení, oplození
Systém vyšších rostlin
Opakování základů fyziologie orgánových soustav, systematické členění živočišné říše (bezestrunní, strunatci)

Determinuje dle botanického klíče nebo atlasu taxony, schopen zařadit do vyšších systematických celků
Správně odebere (zajistí) biologický materiál (pracuje s entomologickou pinzetou, využívá epruvety, porovnává charakteristické znaky vzorků, používá dalekohled)





Terénní cvičení
Terénní vycházky do odlišných lokalit, ukázka diagnostických druhů organizmů
Lokality : městské komprimofilní stanoviště, luční ekosystémy,flora a fauna řek, rybníků, močálů, lesní ekosystémy
Autochtonní x alochtonní druhy

Determinuje základní biologické struktury
Samostatně pracuje s mikroskopem a preparáty
Schopen sestavit mikroskopický preparát, využije vodu nebo Liquide Swan jako medium
Zakreslí správně mikroskopický preparát




Laboratorní činnost
Práce s mikroskopem
Základní pojmy, znalost komponent
Mikroskopické preparáty : nativní
                  trvalé

Schopen prezentovat práci před kolektivem
Reaguje na otázky

Vybere 1 živočišný či rostlinný taxon, získá samostatně informace (internet, knihy, filmy), připraví výstup



Referáty
Dle výběru žáka

Determinuje dle charakteristic-kých znaků vybrané zástupce, schopen popsat základní anatomické části




Zoologie

Ryby
Obojživelníci
Ptáci
Savci
Evoluce orgánových soustav
Tělní pokryv
Zástupci
U většinu tříd živočichů se seznamuje s vnitřní anatomií model.organizmů.
Vysvětlí podstatu potravních řetězců, zhodnotí vliv jednotlivých organismů na životní prostředí




Ekologie živočichů
Základní pojmy
Adaptace živočichů
Potravní vztahy
Populace
Společenstva
Rozšíření živočichů na Zemi







    Nepovinné předměty



Francouzský jazyk


Charakteristika vyučovacího předmětu

Výuka francouzského jazyka na základní škole vytváří předpoklady pro budoucí zapojení žáků do vzájemné komunikace mezi národy v rámci Evropy i světa, připravuje je jak k praktickému užívání jazyka, tak k objevování a chápání skutečností, které se nacházejí i mimo oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. 
Vyučovací činnost učitele by měla vytvářet podmínky k tomu aby:
	se u žáků postupně rozvíjela schopnost chápat a správně interpretovat slyšené i čtené texty a přiměřeně na ně reagovat; schopnost vést rozhovor i souvisle hovořit v rámci nejběžnějších situací každodenního života
	se žáci seznamovali se základními poznatky z reálií francouzsky mluvících zemí 

si žáci osvojovali učební postupy potřebné k efektivnímu studiu francouzštiny 
si žáci rozšiřovali všeobecný kulturní obzor  


Organizace výuky:  Vyučuje se od šesté třídy jako nepovinný předmět 2 hodiny týdně. 

Průřezová témata : jsou realizována v těchto tématických okruzích:
A/ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
B/ Multikulturní výchova
C/ Mediální výchova

Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí:

Klíčové kompetence: V tomto vyučovacím předmětu je učivo prostředkem k vytvoření následujících klíčových kompetencí:
A/ Kompetence k učení
B/ Kompetence k řešení problémů
C/ Kompetence komunikativní
D/ Kompetence sociální a personální
E/ Kompetence občanské
F/ Kompetence pracovní


6.-7. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
žák čte, opakuje po učiteli
žák čte, popisuje obrázky, opakuje po učiteli
Představování
jména, výslovnost,
 slovesa  être, avoir
tvoří samostatně věty, popisuje obrázky
tvoří samostatně věty s používáním sloves
Předložkové vazby
základní předložkové vazby, 
slovesa I. třídy,
 člen určitý a člen neurčitý
tvoří jednoduchá spojení podstatného a přídavného jména
tvoří vazby podstatné + přídavné jméno 
Přídavná jména
přídavná jména,
 množné číslo



další předložkové vazby, zápor ve větě
pojmenovává věci, přivlastňuje,
 tvoří spojení


podstatné jméno
 a přídavné jméno
pojmenovává věci ve svém okolí, určuje barvy
Přivlastňování, číslovky
přivlastňování věcí, barvy



číslovky, dny v týdnu,
vázání číslovek s podstatnými jmény
učí se popisovat věci ve svém okolí
popisuje věci, umísťuje do prostředí
Výrazy, množství
výrazy množství, výraz il y a



vyučovací předměty

Poznámky: Současně s osvojováním slovní zásoby si žáci osvojují psaní.




7. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
žák čte, opakuje po učiteli
žák čte, popisuje obrázky, opakuje po učiteli
Slovesa
nepravidelné sloveso  faire, vazby
probírané učivo opakuje ve cvičeních 
probírané učivo opakuje ve cvičeních
Slovesa
stahování členů, hodiny



vazby sloves, 
slovesa prendre, savoir
učí se psát jednoduchý dopis
učí se psát jednoduchý dopis
Slovesa
slovesa écrire, lire
popisuje byt, místnosti
popisuje byt, místnosti
Adresa
psaní adresy, sloveso aller
učí se popisovat počasí
popisuje počasí, předpovídá počasí
Blízká budoucnost
blízká budoucnost
pracuje s mapou, učí se zařazovat města do různých oblastí
zařazuje města do různých oblastí
Zájmena
světové strany, 
ukazovací zájmena

Poznámky: Současně s osvojováním slovní zásoby si žáci osvojují psaní.


8. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
čte články a učí se vyhledávat a tvořit minulý čas
čte články a učí se vyhledávat a tvořit minulý čas
Minulý čas
minulý čas složený, slovní zásoba, reálie Francie
čte články a tvoří rozhovory
čte články a tvoří rozhovory v obchodě a na ulici
Nepravidelná slovesa
minulý čas se slovesem être, zvratná slovesa



další nepravidelná slovesa
čte články a tvoří rozhovory
čte články a tvoří rozhovory
Zápor
zápor ve větě, další způsoby tvoření záporu
čte, vyhledává, učí se tvořit minulý čas (imparfait)
čte, vyhledává, učí se tvořit minulý čas (imparfait)
Imparfait
imparfait tvoření, použití

Poznámky: Současně s osvojováním slovní zásoby si žáci osvojují psaní.

9. ročník

Očekávaný výstup
Dílčí výstup
Tématický okruh
Učivo
čte články,  vyhledává a tvoří dělivý člen
čte články,  vyhledává a tvoří dělivý člen
Dělivý člen
dělivý člen, slovní zásoba a zájmenné příslovce en, srovnání české a francouzské kuchyně 
čte články,  vyhledává a stupňuje přídavná jména
čte články,  vyhledává a stupňuje přídavná jména, srovnává pomocí stupňování
Stupňování
stupňování přídavných jmen, zájmena ukazovací, vyučovací předměty
čte články, vyhledává a tvoří budoucí čas
čte články, vyhledává a tvoří budoucí čas
Budoucí čas
budoucí čas, 
tvoření příslovcí
čte, vyhledává a používá zájmena ve větách
čte, vyhledává a používá zájmena ve větách
Podmínkové souvětí
zájmena nesamostatná a podmínkové souvětí
vypráví, jak tráví volný čas
vypráví, jak tráví volný čas
Slovesa
slovní zásoba, nepravidelná slovesa

Poznámky: Současně s osvojováním slovní zásoby si žáci osvojují psaní.




6. 	Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Na základní škole, zejména na 1. stupni je podstatné co nejvíce aplikovat pozitivní hodnocení ve všech fázích evaluačního procesu. Víme, že pozitivní hodnocení má velmi vysoký motivační účinek. Při hodnocení žáků je zřejmé, že naším základním úkolem je vést žáky k odpovědnosti, tvůrčímu myšlení i vytváření mravních a volních vlastností osobnosti žáka. V této fázi používáme slovní hodnocení.
U průběžného hodnocení používáme různé formy od klasifikace, přes bodové hodnocení a slovní hodnocení, až po sebehodnocení žáků. Naučit žáky reálnému sebehodnocení považujeme za jeden ze stěžejních bodů hodnocení schopností a znalostí.

a/  Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.
2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.
3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.
4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat:
- co se mu daří,
- co mu ještě nejde.
- jak bude pokračovat dál.
5. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

b/ Prostředky, kterými předcházíme neúspěchu a neprospěchu žáků ve výuce a kterými pomáháme žákům ve svém vývoji opožděným:

1. Volíme činnostní vyučování a to nejen v matematice.
2. Využíváme zpětné vazby, máme v patrnosti úspěch každého z žáků, co nejvíce používáme pozitivního hodnocení žáků.
3. Vyučovací metody co nejvíce individualizujeme a přizpůsobujeme potřebám jednotlivých žáků. To právě velmi dobře umožňují užívané činnostní formy práce ve výuce.
4. Konkrétní a názorné příklady provázejí učení nejen při výkladu, ale i při procvičování učiva.
5. Každého žáka necháme aktivně činnostně pracovat se svými pomůckami a hovořit o tom, co dělá.
6. Chyby žáků odstraňujme hned, jak je zpozorujeme. Nejlépe je tomu při činnostech a hovorech žáků, neboť jimi žák zobrazuje svoji mysl a ukazuje míru porozumění učivu.
7. Učitel se musí snažit individuelně pomáhat žákům řešit jejich problémy, aby postupně všechny dovedl k bezchybnému zvládnutí základů učiva.
8. Při řešení problému s horším zvládnutím učiva některým  z žáků, je třeba vždy se vrátit a navázat na to učivo, které žák dobře umí, ve kterém nemá mezery.

c/ Autoevaluace školy
Autoevaluací rozumíme náhodné i pravidelné hodnocení cílů vzdělávání a výchovy podle stanovených cílů v jednotlivých oblastech.

●	Oblast řízení školy
-	Škola má vypracovaný plán řízení.
-	Soustavně posiluje kvalifikovanost a aprobovanost.
-	Zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu DVPP.
-	Poznatky z akcí učitelé předávají kolegům na jednáních metodických sdružení a předmětových komisí.
-	Zajišťuje materiální vybavení sloužící k rozvoji vyučovacího procesu.
-	Sleduje kvalitu výuky podle plánu hospitační činnosti.
-	Sleduje formy, kritéria o objektivitu hodnocení žáků.
-	Spolupracuje se žákovským parlamentem. Vyhodnocování se projednává dle potřeby na pedagogické radě.
-	Spolupracuje se školskou radou .
-	Na provozních poradách jsou projednávány názory zaměstnanců. Ve škole je zcela normální, že zaměstnanci své názory v oblasti výchovně vzdělávací i materiální mohou realizovat, ale jsou za ně i finančně ohodnoceni formou mimořádných odměn.
-	K hodnocení školy se používá školní řídící systém „Bakaláři“, který umožňuje vyhodnocovat zlepšení nebo zhoršení u každého žáka na konci pololetí. Dále umožňuje celoškolní sestavu žáků dle zlepšení, nebo zhoršení prospěchu a pořadí žáků dle průměrného prospěchu. Tyto podkady jsou součástí jednání pedagogické rady. Celoškolní sestavy jsou zveřejňovány.
●	Oblast klimatu školy
-	Učitelé konají vzájemné hospitace.
-	Učitelé vzájemně spolupracují. K tomu jsou zejména určená metodická sdružení a předmětové komise.
-	Metodická sdružení a předmětové komise vytvářejí optimální podmínky pro přechod žáků z prvního na druhý stupeň školy.
-	Škola má zpracován preventivní program šikany i program prevence používání návykových látek.
-	Výchovná poradkyně se podílí na vytváření podnětného a bezpečného prostředí. Informace o problémech získává anonymně ze schránky důvěry.
-	Výchovná poradkyně projednává problémy se žáky. Důvěrné rozhovory v její pracovně jsou možné dle domluvy, nebo v úředních hodinách každý pátek.
-	Třídní učitelé a výchovná poradkyně pomáhají žákům s bezproblémovým zvládnutím přijímacího řízení na střední školu. 
-	Navazování dobré spolupráce s rodiči probíhá na pravidelných třídních schůzkách.
-	Úroveň školy je pravidelně projednávána na pedagogických radách.
-	Zatím nejvyšší úroveň spolupráce učitelů byla dosažena při zpracovávání školního vzdělávacího programu. Dalším stupněm spolupráce bude tvorba tématických plánů.

●	Oblast výchovně vzdělávací
-	Škola má školní vzdělávací program, který plně akceptuje požadavky rámcového vzdělávacího programu.
-	Škola má dostatečnou nabídku volitelných předmětů.
-	Pro žáky je připraven nepovinný předmět.
-	Škola organizuje zájmové kroužky.
-	Speciální třídy jsou určené pro rozvoj talentovaných žáků.
-	Škola má dostatečný počet reedukačních asistentek, které pečují o žáky s poruchami učení.
-	Učivo je prostředkem k rozvoji klíčových kompetencí.
-	Evaluační prostředky jsou nástrojem k zjištění úrovně výchovně vzdělávacího procesu. Okamžitou nápravou případných nedostatků chceme zajistit žákům co nejvyšší úspěšnost přijímacího řízení na střední školy. Hodnocení a závěry se projednají na pedagogické radě vždy v červnu a srpnu.

d/ Časové rozložení autoevaluace školy

Předmět autoevaluace
Termín
Srovnávací prověrka M + Čj  -  3.,4., 5. ročník
Leden, červen
Srovnávací prověrka Aj  -  5. ročník
Červen
Srovnávací prověrka M - 6., 7. ročník
Průběžně 6 krát ve šk. roce
Srovnávací prověrka M - 8., 9. ročník
Průběžně 4 krát ve šk. roce
Kontrolní diktát Čj  -  6.,7.,8.,9. ročník
Průběžně 4 krát ve šk. roce
Kontrolní slohová práce Čj - 6.,7.,8.,9. ročník
Průběžně 3 krát ve šk. roce
Srovnávací prověrka Aj – 6.,7. 8., 9. ročník
Červen
Srovnávací prověrka Nj –8., 9. ročník
Červen
Mapa školy – SCIO
Každý druhý školní rok
Stonožka – SCIO - testování 9. ročníků
( vědomostní testy Čj, M, Aj a obecné studijní předpoklady)
Každý druhý školní rok (obecné studijní předpoklady každý rok)
Stonožka – SCIO – testování žáků 8. tříd – klíčové kompetence
Každý druhý školní rok

Kritéria vlastního hodnocení školy

Sledované jevy:
Cíle školy
Školní vzdělávací program
Výběr školy
Spokojenost se školou
Kvalita a forma výuky
Hodnocení
Vztahy
Bezpečné a zdravé prostředí školy
Spolupráce
Materiální zázemí
Školní NEJ





 Podmínky pro vzdělávání  

Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
ano
částečně
ne
odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy



uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky



umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám 



zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků



uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka 



podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky



zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami



působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby 



spolupráce s rodiči    



spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.



Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním



individuální nebo skupinovou péči



přípravné třídy



pomoc asistenta třídního učitele



menší počet žáků ve třídě 



odpovídající metody a formy práce



specifické učebnice a materiály



pravidelná komunikace a zpětnou vazbu



spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky



Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných



individuální vzdělávací plány



doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu



zadávání specifických úkolů



zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů



vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech



občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka



účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky





  Prevence sociálně patologických jevů


Etika a právní výchova

Výchova ke zdravému životnímu stylu

Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů

Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování

Organizace prevence

Minimální preventivní program

Využití volného času žáků

Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů

Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí

Poradenská služba školního metodika prevence

Poradenská služba výchovného poradce

Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení

Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce)

Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů



 Program environmentálního vzdělávání


komentář
Vzdělávání

Školní metodik environmentálního vzdělávání

Pedagogičtí pracovníci školy

Školní vzdělávací program

Problematika environmentálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP

Samostatný předmět environmentálního vzdělávání

Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj“ jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí

Vzdělávání a výchova ve školní družině a školním klubu je také zaměřena na environmentální vzdělávání

Organizace environmentálního vzdělávání

Škola má zpracovaný program environmentálního vzdělávání

Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou sférou, ostatními subjekty

Organizování celoškolních aktivit zaměřených na environmentální vzdělávání

Spolupráce školy s dalšími základními školami, předávání si zkušeností

Využívání středisek a center ekologické výchovy

Kontakty školy s nevládními organizacemi, zaměřenými na ekologickou výchovu

Vybavení školy učebními pomůckami pro environmentální vzdělávání

Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů)



Průběh a výsledky vzdělávání


pracovník
počet hospitací
Ředitel školy

Statutární zástupce ředitele školy

Zástupce ředitele školy

Ostatní pracovníci

celkem


 
Závěry z hospitační a kontrolní činnosti


+ 
(objevuje se ve všech hodinách)
+ -
(objevuje se pouze v některých hodinách)
- 
(v hodinách se neobjevuje)
Plnění cílů vzdělávání



soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem)



vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy,  respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků



konkretizace cílů ve sledované výuce



návaznost probíraného učiva na předcházející témata



Materiální podpora výuky



vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem



účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky



Vyučovací formy a metody



správné řízení výuky a vnitřní členění hodin



sledování a plnění stanovených cílů



podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance



možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností



využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou



účelnost výuky frontální, skupinové a individuální



vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací



účelnost aplikovaných metod



respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků



vhodná forma kladení otázek



Motivace žáků



dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku



propojení teorie s praxí (v činnostech žáků)



využívání zkušeností žáků



vliv hodnocení na motivaci žáků



využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace



osobní příklad pedagoga



Interakce a komunikace



klima třídy



akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem



možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse



vzájemné respektování, výchova k toleranci



vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků



Hodnocení žáků



věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení



respektování individuálních schopností žáků



využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků



ocenění pokroku



zdůvodnění hodnocení žáků učitelem



vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem



využití klasifikačního řádu





Úroveň klíčových kompetencí žáků

Úroveň klíčových kompetencí žáků
(na konci základního vzdělávání)
vysoká
střední
nízká
1. Kompetence k učení



vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení



vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě



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, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti



poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich



2. Kompetence k řešení problémů



vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 



vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému



samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; 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



naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje



rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění



využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem



využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi



4. Kompetence sociální a personální



účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce



podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá



přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají



přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají



vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 



5. Kompetence občanské 



respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 



chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu



rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka



respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit



chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti



6. Kompetence pracovní



používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky



přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot



využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření



orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení.





Spolupráce školy s rodiči

Formy spolupráce

Formy spolupráce
komentář
Školská rada

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče

Školní akce pro rodiče



Materiálně-technické podmínky vzdělávání


Prostředí, prostory a vybavení školy
komentář
budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich estetická úroveň

členění a využívání prostoru ve školách s více součástmi

odborné pracovny, knihovny, studovny, multimediální učebny

odpočinkový areál, zahrady, hřiště

koncertní, taneční sály, ateliéry, nahrávací studia, akustické a případné další fyzikální vlastnosti prostorů používaných pro výuku

vybavení učebními pomůckami, hračkami, stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním nářadím apod.

vybavení žáků učebnicemi, učebními texty

vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami

dostupnost pomůcek, techniky, informačních zdrojů a studijního materiálu


Nejdůležitější akce mat. tech. vybavení ve škol.r.
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7.  Schválení vzdělávacího programu




Rychnov nad Kněžnou dne  30.8. 2010
   




………………………….                 			…………………………
  Mgr. Šárka Hostinská					     Mgr. Luděk Petr        předsedkyně školní rady					        ředitel školy



























Přílohy
Seznam příloh:
Klasifikační řád…………………………………………… 645
Etická výchova - zařazení do jednotlivých ročníků
a předmětů………………………………………………… 667
	Integrace žáků………………………………………………691

Sexuální výchova……………………………………………693
Práce se žáky z nevýhodného sociokulturního prostředí……723
Finanční gramotnost…………………………………………731
Enviromentální výchova……………………………………734
	Ochrana člověka za mimořádných událostí ………………738


Příloha č.I	Klasifikační řád

( součást školního řádu školy ze dne 13.12.2006)
projednán na pedagogické radě školy dne  18.12.2006  se schválenou platností od 01.01.2007

V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 624/2006 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění 454/2006 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
vydávám po projednání v pedagogické radě školy tento klasifikační řád.

				
	Obsah 

Úvod
str.
2
Hodnocení žáků
str.
2
Článek I
Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci 
str.
2 
Článek II
Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků (autoevaluace)
str.
3
Článek III
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
str.
3  
Článek IV
Stupně hodnocení a klasifikace  v souladu s  §15 vyhlášky č. 48/2005 Sb. ve znění 454/2006
str.
4 
Článek V
Slovní hodnocení  v souladu s dikcí § 15 odst.2) vyhlášky č. 48/2005 Sb. ve znění 454/2006
str.
5 
Článek VI
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni
str.
6 
Článek VII
Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
str.   
7
Článek VIII
Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku
str.
7
Článek IX
Klasifikace chování 
str.
8
Článek X
Výchovná opatření podle  § 17 vyhl. č. 48/2005 Sb. ve znění 454/2006
str.
8 
Článek XI
Pravidla pro udělení pochval a ukládání napomenutí a důtek
str.
9
Článek XII
Klasifikace ve vyučovacích předmětech
str.
10
Článek XIII
Komisionální přezkoušení a opravná zkouška
str.
10
Článek XIV
Klasifikace žáka, při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky
str.
11
Článek XV
Klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření
str.
13
Článek XVI
Klasifikace při ukončení kurzu pro získání základního vzdělání
str.
13
Článek XVII
Platnost a zrušovací ustanovení
str.
14
Článek XV
Platnost a zrušovací ustanovení
str.
14

Úvod
Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení a klasifikace žáků. Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělávání v souladu se školskými předpisy.Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola na vysvědčení.
Hodnocení žáků
1    Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je:
1.1	jednoznačné,
1.2	srozumitelné,
1.3	srovnatelné s předem stanovenými kritérii,
1.4	věcné,
1.5	všestranné.
2   Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.

Čl. I
Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci
1	 Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
2	 Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
3    Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému  předmětu. Výjimku tvoří komisionální zkoušky podle čl.V  odst.5.
4    Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na  konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a  učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Potom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po  klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na  základě průměru z klasifikace za příslušné období.
5   Hodnocení chování žáka ve škole i při akcích školy je nedílnou součástí celkového hodnocení žáka. Všechny projevy porušování norem chování, agresivity (včetně verbálních forem), netolerance 	či xenofobie je povinen řešit okamžitě ten pedagogický pracovník, který je projevu přítomen (popř. vykonává dozor). V co nejkratší době informuje třídního učitele a v případě závažnějších přestupků ředitele školy.
6    Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich  chování se projednávají v pedagogické radě.
7    Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním  pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných  předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do katalogových listů a připraví návrhy na umožnění opravných  zkoušek , na klasifikaci v náhradním termínu .Ve třídách se slovním hodnocením  se výsledek celkové klasifikace zapíše do upravených katalogových listů slovně.
8    Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky :
8.1 soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
8.2 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti  na vyučování,
8.3 různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické,  praktické, pohybové) ,didaktickými testy,
8.4 kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami  předepsanými učebními osnovami,
8.5 analýzou různých činností žáka,
8.6 konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovníky PPP,
8.7 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.
9   Žák II.stupně musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně  alespoň dvakrát za každé pololetí , z toho nejméně jednou  ústně. Učitel musí mít dostatečné podklady pro hodnocení a  klasifikaci žáka (např. bodovací systém, popř. jiné  metody a formy hodnocení).
10  Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Učitel slovně zdůvodní své hodnocení. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a  praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů.
11   Kontrolní a písemné práce a další druhy zkoušek se doporučují zadávat častěji a v kratším rozsahu (do 25 minut).
12  Termín písemné zkoušky, která má trvat déle než 25 minut,  termín kontrolní písemné práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem, který koordinuje plán zkoušení. V jednom dni  mohou žáci konat pouze jednu zkoušku uvedeného charakteru.  Žáci budou s dostatečným předstihem seznámeni s rámcovým  obsahem a přibližným termínem zkoušky.
13  Učitel je povinen vést evidenci základní klasifikace žáka.
  Čl. II
Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků (autoevaluace)
1  Kromě forem hodnocení práce žáků ze strany pedagogických pracovníků mají žáci možnost používat také formy sebehodnocení. Škola jim pro tyto formy vytváří odpovídající podmínky. Tím je zajišťována také zpětná vazba objektivity hodnocení ze strany školy jako vzdělávací instituce.
2   Škola může nabídnout vedle možnosti srovnávacích objektivizovaných testů (SCIO,CERMAT,…), které jsou jednoznačně formami vnější srovnávací evaluace, také možnost využívání softwarových produktů, které umožní bez jakéhokoli zásahu pedagoga ověření stupně dosažených znalostí, dovedností.
3   Žák by měl být veden k tomu, aby byl schopen posoudit úroveň následujících kompetencí (vč. kompetencí sociálních) :
	schopnost přímé aplikace získaných kompetencí v praxi,

schopnost orientace se v daném problému s využitím získaných vědomostí, znalostí, dovedností,
schopnost žáka prosadit se v třídním kolektivu při řešení týmového úkolu,
schopnost samostatné prezentace svých znalostí formou otevřených mluvních cvičení, psaných textů ve formě úvah, zamyšlení se,…
schopnost výběru – pochopení významu jednotlivých částí rozsáhlejších testovacích souborů, selekce nepodstatných částí a schopnost řešení dominantních část úloh,
schopnost změny své sociální role v kolektivu vrstevníků,
schopnost využívání mezipředmětových vazeb,
schopnost aplikovat etické principy v praxi,
schopnost pochopení rovnováhy práv a povinností,
pochopení své role v kolektivu.

Čl. III
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
1    Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí se místo vysvědčení vydá žákovi výpis z vysvědčení.
2    Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů.
3.	Hodnocení prospěchu je na škole vyjádřeno klasifikačním stupněm.
4.   Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.
5.  U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 
6.	V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v § 44 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění 624/2006. V pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole.

Čl. IV
Stupně hodnocení a klasifikace  v souladu s ustanovením §15 vyhlášky č. 48/2005 Sb. ve znění 454/2006.
1      Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
1.1		1 – velmi dobré,
1.2		2 – uspokojivé,
1.3		3 – neuspokojivé.
2   Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
2.1		1 – výborný,
2.2		2 – chvalitebný,
2.3		3 – dobrý,
2.4		4 – dostatečný,
2.5		5 – nedostatečný.
3   Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
4    Při hodnocení podle odstavce 3 jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
5    Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 2 se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle odstavců 1 a 2.


Čl. V
Slovní hodnocení  v souladu s  § 15 odst.2) vyhlášky č. 48/2005 Sb. ve znění 454/2006
1  Používá dle čl. III.,bod 5.
2  Pololetní a výroční vysvědčení obsahuje následující hodnotící škálu :
žák :
2.1 je pohotový, bystrý, vyjadřuje se výstižně a přesně, je aktivní, učí se svědomitě a se zájmem, bezpečně ovládá základní  učivo daného ročníku, projevuje zájem o daný předmět, samostatně si rozšiřuje vědomostní obzor,
2.2 uvažuje celkem samostatně, vyjadřuje se výstižně, při aplikaci osvojeného učiva se dopouští jen menších       (drobných)  chyb, učí se svědomitě, zájem o předmět je kolísavý, 
2.3 je méně samostatný v myšlení, vyjadřuje se ne dost přesně, zvládá základní učivo daného ročníku s drobnými nedostatky,které odstraňuje s pomocí učitele, neprojevuje větší zájem o  předmět,
2.4 je nesamostatný v myšlení, vyjadřuje se se značnými obtížemi,  při zvládání základního učiva se dopouští podstatných chyb,které nesnadno překonává, má malý zájem o učení, potřebuje  stálé podněty,
2.5 je nesamostatný v myšlení, své myšlenky vyjadřuje se značnými  obtížemi, dělá podstatné chyby v základním učivu, které nesnadno překonává, potřebuje časté vedení a pomoc učitele, má malý  zájem o učení, potřebuje stálé podněty,
2.6 jeho samostatnost myšlení je velmi omezena, není schopen  vyjádřit samostatně bez pomoci učitele své myšlenky,základní učivo nezvládá a praktické úkoly nedokáže splnit ani za  pomoci učitele, nemá zájem o učení.
3 Hhodnocení žáků na vysvědčení
3.1 Ovládnutí učiva předepsaného rámcovým vzdělávacím programem
3.1.1 Hodnocení 1. a 2. pololetí na předepsaném formuláři  SEVT 
1	-	ovládá bezpečně ,
2	-	ovládá ,
3	-	v podstatě ovládá ,
4	-	ovládá se značnými mezerami ,
5	-	neovládá .
3.2  Hodnocení žáka do katalogového listu
3.2.1  Úroveň myšlení
1	-	pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti,
2	-	uvažuje celkem samostatně,
3	-	menší samostatnost v myšlení,
4	-	nesamostatné myšlení,
5	-	odpovídá nesprávně i na návodné otázky .
3.2.2  Úroveň vyjadřování
1	-	výstižné a poměrně přesné,
2	-	celkem výstižné,
3	-	myšlenky vyjadřuje ne dost přesně,
4	-	myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi,
5	-	i na návodné otázky odpovídá nesprávně.

3.2.3   Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů; chyby, jichž se žák dopouští 
1	-	užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností ,pracuje samostatně, přesně a s jistotou ,
2	-	dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb,
3	-	řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby ,
4	-	dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává,
5	-	praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí.

3.2.4   Píle a zájem o učení
1	-	aktivní, učí se svědomitě a se zájmem,
2	-	učí se svědomitě,
3	-	k učení a práci nepotřebuje větších podnětů,
4	-	malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty,
5	-	pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné.

4	Celkové hodnocení
Pro celkové hodnocení se slovní hodnocení převede do hodnoty číselné. Potom se pro stanovení celkového hodnocení na vysvědčení použije postup dle článku VI, bod 1. Stejný postup platí i při použití kombinace slovního hodnocení a klasifikace.

Čl. VI
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni
1		prospěl(a) s vyznamenáním,
2		prospěl(a),
neprospěl(a),
nehodnocen(a).
1    Žák je hodnocen stupněm
1.1	prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 ‑ chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e),
1.2	prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,
nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
2   Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
2.1		pracoval(a) úspěšně, 
2.2		pracoval(a).
3    Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka.
4   Výstupní hodnocení
4.1 Hlavním obsahem výstupního hodnocení  je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
4.2  Dále výstupní hodnocení žáka obsahuje vyjádření o:
4.2.1	možnostech žáka a jeho nadání,
4.2.2	předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka,
4.2.3	chování žáka v průběhu povinné školní docházky,
4.2.4	dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka.

4.3  Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němž splní povinnou školní docházku.

  
4.4 Výstupní hodnocení vydá škola žákovi také v pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Výstupní hodnocení škola vydá do 10 pracovních dnů po odevzdání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, nejdříve však na konci prvního pololetí a nejpozději 5 pracovních dnů po posledním dni stanoveném pro odevzdání přihlášky.
	V případě podání přihlášky k přijetí do oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena talentová zkouška, vydá škola žákovi výstupní hodnocení do 10 pracovních dnů po odevzdání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, nejdříve však 30. října a nejpozději 5 pracovních dnů po posledním dni stanoveném pro odevzdání přihlášky.




Čl.  VII

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1  Hodnocení probíhá dle vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. U žáka prvního až devátého ročníku s prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování rozhodne ředitel školy o použití širšího slovního hodnocení na základě žádosti zástupce žáka.
                                                                                                                     
2   Zjišťování vědomostí a dovedností žáka. Pro zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům. Jde např. o hlasité čtení před celou třídou nebo přemíru psaní (přepisování) u dysgrafiků. Můžeme posuzovat výkon, který dítě podalo v daném časovém limitu, a to, co nestačilo, nehodnotíme - např. v diktátu nebo v pětiminutovce u dyspraktického dysgrafika (kombinace poruchy psaní s poruchou vývoje motoriky).
U žáků s vývojovou poruchou je žádoucí klást důraz na ten druh projevu (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podávat lepší výkony. Za obecně platnou je třeba pokládat zásadu, že při klasifikaci nevycházíme z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. 

3    Hodnocení a klasifikace žáků s vývojovou poruchou učení
Klasifikace jako jedna z forem hodnocení na kvantifikující stupeň umožňuje snadnější srovnání výkonů. Vyžaduje se, aby i klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat, jak dále prohlubovat úspěšnost apod. Jestliže v některých případech nebude žák klasifikován, neznamená to, že by mělo být současně omezeno jeho hodnocení. Zejména u těch žáků, kteří nejsou klasifikováni, je na místě hodnotit co nejčastěji a mít na zřeteli motivační a diagnostickou funkci hodnocení i jeho funkci regulativní.
Děti, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem rodičů během celého jejich vzdělání , hodnoceny z mateřského jazyka a z jiných jazyků slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení. U dětí s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Kromě slovního hodnocení v jazycích a matematice, lze u dětí se specifickými poruchami učení hodnotit dítě slovně (průběžně i na vysvědčení) po dohodě s rodiči a odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Užití tohoto postupu závisí na konkrétním dítěti i na metodách, užívaných při výuce, které mohou některé dítě znevýhodňovat. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci.
Za určitých okolností může být pro dítě výhodnější klasifikace známkou s tím, že se specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce ( o jeden stupeň i o několik stupňů). Při uplatňování všech těchto možností je třeba postupovat velmi individuálně, s využitím všech dostupných informací, zejména informací z odborných vyšetření, podpořit jeho možnosti být úspěšný. 


Čl. VIII
 Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku
1   Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
2  Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
3  Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
4  Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
5  Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.
6  Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

Čl. IX
Klasifikace chování 
1  Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.
2   Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví řád školy, během klasifikačního období.
3   Kritéria pro jednotlivé stupně chování jsou následující :
Stupeň 1 - velmi dobré
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští naprosto ojediněle.
Stupeň 2 - uspokojivé
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. Zpravidla se přes důtku třídního učitele (popř. ředitele školy) dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravním chování.  
Stupeň 3 - neuspokojivé
Chování žáka ve škole je v rozporu s pravidly chování. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dále dopouští takových závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních žáků. Záměrně narušuje činnost kolektivu.

Čl. X
Výchovná opatření podle ustanovení § 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb. ve znění 454/2006
1.  Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické 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 dlouhodobou úspěšnou práci. 
  
2.  Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 
  
3.  Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: 
  
a) 
napomenutí třídního učitele,
b) 
důtku třídního učitele,
c) 
důtku ředitele školy.
4.  Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí školního řádu- viz část B, bod 1.2
5.  Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.  
6.  Ředitel 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.
7.	Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy.Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

Čl. XI.
Pravidla pro udělení pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek

Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.
1.   Za vzorné plnění pravidel chování a školního řádu, za vynikající píli, prospěch a chování je možno udělovat tyto odměny:
- ústní pochvala učitelem 
- ústní pochvala učitelem před kolektivem třídy 
- písemná pochvala udělená učitelem a sdělená rodičům v žákovské knížce 
- ústní pochvala ředitele školy v ředitelně za přítomnosti třídního učitele 
- písemná pochvala ředitele školy před kolektivem třídy se sdělenaím rodičům 
- písemná pochvala třídního učitele sdělená rodičům dopisem prostřednictvím vedení školy 
- písemná pochvala ředitele školy sdělená dopisem rodičům 
- pochvala uvedená na vysvědčení 
2.   Za porušování a opakované neplnění povinností a řádu školy bude užíváno těchto opatření:
- vysvětlování nesprávného chování žákovi učitelem 
- pohovor třídního učitele se žákem 
- ústní pokárání žáka třídním učitelem
- ústní napomenutí žáka před kolektivem třídy 
- písemné napomenutí žáka třídním učitelem - rodičům sdělení prostřednictvím žákovské knížky 
- pohovor ředitele školy s žákem v ředitelně za přítomnosti třídního učitele 
- ústní napomenutí žáka ředitelem školy v třídním kolektivu za přítomnosti třídního učitele 
- písemné napomenutí žáka ředitelem školy a sdělení rodičům 
- další opatření v souladu s klasifikačním řádem 
3    Hodnocení chování – kázeňské přestupky
Napomenutí třídního učitele:
-  kázeňské přestupky menšího rázu 
-  zapomenutých pomůcek 
Důtka třídního učitele:
- porušování kázně 
- časté zapomínání pomůcek 
-  přestupeky proti školnímu řádu závažnějšího charakteru 
-  malá neomluvená nepřítomnost 
Důtka ředitele školy
- více kázeňských přestupků menšího rázu 
- velmi časté zapomínání pomůcek
-  přestupeky proti školnímu řádu vážného charakteru 
-  neomluvené nepřítomnost  do 7 vyučovacích hodin
 
 


Čl. XII
Klasifikace ve vyučovacích předmětech
1   Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech se hodnotí v souladu s požadavky učebních osnov.
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi.Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost.Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný.Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků.Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3  (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, pojmů , definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se projevují chyby.V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky , grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)   Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky.V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé.Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický.Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery.Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné chyby a nedostatky není schopen opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Úroveň jeho vědomostí není předpokladem pro práci ve vyšším ročníku. 

Čl. XIII
Komisionální přezkoušení a opravná zkouška
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 ředitelem 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 ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
4   V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
5   Komisi pro komisionální přezkoušení  (dále jen „přezkoušení“) jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
6    Komise je tříčlenná a tvoří ji:
6.1	předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
6.2	 zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného   
        předmětu,
6.3	  přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým  
        vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
7 	Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
8    O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
9   Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
10   Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
11  Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

Čl. XIV
Klasifikace žáka, při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky
1   Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, koná zkoušku ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, nebo ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky (dále jen „zkoušející škola“).:
1.1	ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
1.2	v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
1.3	na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
2   Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, koná zkoušku z každého předmětu uvedeného ve školním vzdělávacím programu zkoušející školy.
2.1  Obsahem zkoušky je vzdělávací obsah za období, po které žák plnil povinnou školní docházku podle odstavce 1 nebo 2. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel zkoušející školy v souladu se školním vzdělávacím programem zkoušející školy. Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy s dostatečným časovým předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky.
	Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků.

Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy.
Komise je tříčlenná a tvoří ji:
2.4.1  předseda, kterým je ředitel zkoušející školy, popřípadě jím pověřený učitel,
2.4.2  zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
2.4.3  přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím   
programem pro základní vzdělávání. 
2.5  Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se zkouška koná. Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem zkoušející školy, stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li možné žáka ze závažných důvodů v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za které se zkouška koná.
2.6 Před konáním zkoušky podle § 18 odst. 1 předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka za příslušný ročník zahraniční školy a jeho překlad do českého jazyka. Pokud toto vysvědčení neobsahuje jednoznačné vyjádření o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku, předloží zástupce žáka  potvrzení zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku a jeho překlad do českého jazyka. Pro stanovení stupně celkového hodnocení žáka devátého ročníku na konci školního roku je rozhodný výsledek zkoušky a vyjádření zahraniční školy, že žák úspěšně ukončil devátý ročník základního vzdělávání. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu.
	  O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

2.8   Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Výsledek zkoušky se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. Ředitel zkoušející školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka.
2.9   Po vykonání zkoušek podle § 18 odst. 1 nebo 2 vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. Na vysvědčení žák není hodnocen z chování. Na vysvědčení se uvede text „Žák(-yně) plní povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona“.
	 Celkové hodnocení žáka se stanoví obdobně podle § 15 odst. 6.

2.11  V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může požádat o přezkoušení podle § 22.
2.12  Vykonal-li žák zkoušku ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky, zašle ředitel této školy řediteli spádové školy nebo jiné školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, kopii vysvědčení a výpis z dokumentace školy s údaji o žákovi.
2.13  Žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole a pokračuje v plnění povinné školní docházky ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek podle § 18 odst. 1 a na základě vyjádření zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání.
2.14  Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky a pokračuje v plnění povinné školní docházky ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku podle dosavadních výsledků vzdělávání doložených vysvědčením.
2.15  Žáka, který plnil povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí a pokračuje v plnění povinné školní docházky ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek podle § 18 odst. 2.
2.16 Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle § 18, zařazuje ředitel spádové školy nebo jiné školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.

Čl. XV
Klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření
(v souladu s dikcí vyhlášky MŠMT, v případě souhlasu rodičů může být  nahrazena slovním hodnocením )
1  Vyučovací předměty s převahou výchovného zaměření jsou :
	výtvarná výchova 

 hudební výchova a zpěv
1.3 tělesná a sportovní výchova.
2   Stupně slovního hodnocení :
2.1  pracoval výborně
2.2 pracoval dobře
2.3  pracoval uspokojivě
3   Žák je hodnocen   pracoval výborně :
Je-li v činnostech velmi aktivní, pracuje tvořivě,  samostatně , plně využívá své osobní předpoklady a velmi  úspěšně, podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních  a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky  působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné  výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky  aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění,  estetiku, tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah.
4   Žák je hodnocen    pracoval dobře :
Je-li v   činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový.  Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se  v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější  mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá  dostatečný aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou  kulturu.
5   Žák je hodnocen   pracoval uspokojivě :
je-li v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností  je málo uspokojivý.Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti  a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje jen velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí  dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
6   Při hodnocení těchto předmětů se postupuje podle požadavků  obsažených v učebních osnovách.
7  V tělesné výchově se žák hodnotí s přihlédnutím k jeho  zdravotnímu stavu, všeobecné tělesné zdatnosti, výkonnosti  a péče o vlastní zdraví.
Čl. XVI
Klasifikace při ukončení kurzu pro získání základního vzdělání
1  Obsah vzdělávání a obsah zkoušek na závěr kurzu stanoví škola v souladu s očekávanými výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
2  Na závěr kurzu koná žák zkoušky z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem pro poslední ročník základního vzdělávání, s výjimkou předmětů volitelných a nepovinných.
3   Po úspěšném vykonání zkoušek nebo opravných zkoušek žák obdrží vysvědčení.
4   Konání zkoušek je možné i bez předchozího vzdělávání v denní nebo dálkové formě vzdělávání v kurzu.
5  Žákovi, který byl v kurzu při zkouškách na závěr kurzu hodnocen z jednoho nebo více předmětů stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, umožní ředitel školy vykonání opravné zkoušky. Opravná zkouška je komisionální a koná se:
5.1 do dvou měsíců od poslední zkoušky na závěr kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nejvýše ze dvou předmětů,

5.2 nejdříve za půl roku od poslední zkoušky na závěr kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením z více než dvou předmětů.

Čl. XVII 	
Platnost a zrušovací ustanovení
1  Tento klasifikační řád vstupuje v platnost dne 1.1.2007, čímž se zároveň ruší platnost klasifikačního řádu ze dne 28. srpna 2005



Příloha č. II	Etická výchova – zařazení do jednotlivých ročníků a předmětů


OČEKÁVANÝ VÝSTUP
DÍLČÍ VÝSTUP
TEMATICKÝ OKRUH,UČIVO
POZNÁMKA
ODPOVĚDNOST
ROČNÍK
Žák si osvojí  oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci. 

Žák umí použít vhodnou formu pozdravu, umí se představit. Je seznámen s jednoduchými komunikačními  pravidly a řídí se jimi. Používá přiměřenou gestikulaci.

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 
•komunikace při vytváření výchovného kolektivu – představení se, vytvoření základní komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace 


všechny předměty
1.-5.


•základy neverbální komunikace- seznámení se s možnostmi neverbální komunikace, postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky 




Podílí se na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných pravidel.
Je seznámen s pravidly při vytváření společenství třídy a užívá je v praxi při jednání v kolektivu.

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
•základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích - pozdrav, otázka, prosba, poděkování, omluva 


všechny předměty
1.-5.
Osvojí si základní (předpoklady)vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým.
Chápe podstatu sociálně nevhodného, neetického a rizikového chování. Přiměřeně je dokáže v složitých situacích rozeznat a vhodně na ně reagovat.


POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH 
•sebepojetí - sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání, podpora sebeoceňování 


všechny předměty
1.-5.
Osvojí si základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých.
Zná pravidla slušného chování a na jejich základě dovedou ohodnotit své chování a i chování ostatních. Umí vyslovit pozitivní hodnocení za úspěchy své i ostatních
POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH 
•sebepojetí - sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání, podpora sebeoceňování 


všechny předměty
1.-5.
Zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky. 

Dokáže v běžných podmínkách projevovat pozornost, laskavost, vyjadřovat uznání, pochvalu.











Projevuje radost ze společné činnosti a výsledku. Zvládá základní pravidla spolupráce. 

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH 
•pozitivní hodnocení druhých – v běžných podmínkách projevování pozornosti a laskavosti, vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu 


všechny předměty
1.-5.


TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE 
•elementární prosociálnost – darování, ochota dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření soucitu, přátelství 






•schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní pravidla spolupráce 




Vyjadřuje city v jednoduchých situacích.


Dokáže být otevřený vůči svému okolí, učí se rozpoznat, identifikovat, usměrňovat a přiměřeně vyjadřovat své city. Snaží se o vhodnou dobu a formu k vyjádření citů negativních a též o časté vyjadřování citů vyšších, pozitivních, posilujících lidské vztahy
ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 
•komunikace citů – identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů, pocity spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu 


všechny předměty
1.-5.
Využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů.
Na základě uvědomování si své vlastní lidské hodnoty a důstojnosti dokáže pozitivně hodnotit i druhé – tedy snaží se bezpodmínečně je přijímat se všemi klady, omezeními i chybami, dokáže druhé přiměřeně pochválit, mít radost z jejich úspěchu.

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH 
•pozitivní hodnocení druhých – v běžných podmínkách projevování pozornosti a laskavosti, vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu 


všechny předměty
1.-5.
Reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc. 

 Rozlišuje pozitivní a negativní chování jiných žáků,dokáže na něj přiměřeně reagovat. Je schopen posoudit i vlastní jednání a 
 a vyhodnotit jeho následky.
 Bez problémů spolupracuje se žáky s individuální odlišností  a v případě potřeby jim v rámci svých možností poskytne pomoc.
 Dokáže posoudit názory ostatních žáků a v případě správnosti je akceptovat
POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH 
•akceptace druhého - zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci druhých 

všechny předměty
1.-5.
Žák reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit vhodnou otázku. 
	. 


	

Žák ovládá základní komunikační dovednosti, umí přiměřeně svému věku verbálně reagovat na běžné situace.
 Dokáže slušně zdravit, poděkovat, omluvit se. Rozeznává rozdíl mezi prosbou a žádostí, logicky správně klade otázky.  Své názory, postoje a tvrzení dokáže odůvodnit.
 Dokáže adekvátně vyhodnotit projevy neverbální komunikace.

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 
•základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích - pozdrav, otázka, prosba, poděkování, omluva 


všechny předměty
1.-5.
Uvědomuje si své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení.
Žák dokáže pochopit aktuální úroveň znalostí, dovedností, vědomostí, analyzuje vlastní chování, navrhuje opatření, pracuje s chybou, dokáže si ji uvědomit, nalézt příčinu a utvořit strategii k nápravě, uvědomuje si své silné stránky, na kterých buduje svoji sebedůvěru, ale i své slabiny, na kterých intenzivně pracuje.	

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH 
•sebepojetí - sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání, podpora sebeoceňování 


všechny předměty
1.-5.
Dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách.
Žák přijímá ostatní spolužáky s jejich klady i zápory,dětským způsobem projevuje ohleduplnost, citlivost, pomoc slabším, respektuje druhé, řeší konflikty dohodou, spolupracuje při hře i ostatních činnostech, vnímá, co si druhé dítě přeje a co potřebuje.

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH 
•akceptace druhého - zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci druhých 


všechny předměty
1.-5.
Identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě empatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí. 

Těší se z radosti a úspěchu jiných, dokáže odpustit. Dovede se vcítit do situace druhého a předpokládat jeho jednání.








Je schopen slušnou formou projevit vlastní názor, dovede respektovat potřeby a zájmy druhých. Snaží se přiměřenou formou vyrovnat s neúspěchem a poučit se z něho.

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH 
•akceptace druhého - zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci druhých 


všechny předměty
1.-5.


ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ 
•iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině, ve třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá jinými, zpracování neúspěchu 




Jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a v kolektivu třídy.


TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE 
•tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření prožitků radosti pro druhé, společné plnění úkolů, zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu a z tvořivého experimentování 


všechny předměty
1.-5.
Iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně 









Chápe podstatu sociálně nevhodného, neetického a rizikového chování. Přiměřeně je dokáže v složitých situacích rozeznat a vhodně na ně reagovat.

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH 
•akceptace druhého - zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci druhých 


všechny předměty
1.-5.


ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ 
•asertivní chování – rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost odmítnutí nabídky k podvodu, krádeži, pomlouvání, zneužívání návykových látek a sexuálnímu zneužívání 



OČEKÁ-VANÝ VÝSTUP
DÍLČÍ VÝSTUP
TEMATICKÝ OKRUH,UČIVO
POZNÁM-KA
ODPOVĚD-NOST
ROČNÍK
Žák komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci.
Na základě osvojených teoretických poznatků je žák schopen účastnit se komunikačního procesu jako tvůrce i adresát přiměřeně náročných jazykových projevů.
KOMUNIKACE
•otevřená komunikace: zásady verbální komunikace, dialog, komunikační chyby, komunikace ve ztížených podmínkách, úrovně komunikace

•teoretický základ komunikačního procesu

Čj
Vo
Vz
Sp - svět práce

6
8
6, 7, 8
9



•praktické využití teoretických poznatků
všechny předměty
6 - 9


•aktivní naslouchání: cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního naslouchání
•teoretický základ

•praktické využití
teoretických poznatků
Čj

všechny
předměty
6


6 - 9


APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA
•rodina: komunikace 
v rodině





Vz


6, 7, 8
Rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory.
Chápe podstatu manipulace. Dokáže ji v přiměřeně složitých situacích rozeznat a vhodně na ni reagovat.
ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ
•ochrana před manipulací-asertivní techniky: vysvětlení
a nácvik jednotlivých asertivních technik, manipulace



Vo
Sp
Vz

8
9
6, 7


REÁLNÉ
 A ZOBRAZENÉ  VZORY
•podpora pozitivního působení televize 
a médií: kritický přístup k působení médií, rozlišování mezi realitou a pseudorealitou, účinná obrana proti manipulaci médii




Vo

Čj
všechny předměty



průběžně
/6 – 9/
9
průběžně
/6 – 9/ - tematické zprávy 
a pořady

V nabídce médií si vybírá, odliší hodnotné 
a podnětné pořady 
od komerční podbízivosti. V mediálních výstupech dokáže odlišit skutečné, pravdivé situace od těch opačných.
REÁLNÉ
 A ZOBRAZENÉ VZORY
•podpora pozitivního působení televize 
a médií: média a volný čas, rozlišování mezi realitou 
a pseudorealistou, kritický přístup k působení médií, účinná obrana proti manipulaci médii




všechny předměty



průběžně
/6 – 9/
dle tematiky pořadů

Nenapodobuje mediální agresi ve vlastním životě, protože chápe nebezpečí důsledků.
REÁLNÉ 
A ZOBRAZENÉ VZORY
•podpora pozitivního působení televize 
a médií: eliminace vlivu agrese, zvládání agrese, nabídka pozitivních vzorů v médiích




Vo
Vz
Sp



6, 7, 8, 9
6, 7, 8
9

Ví, která kritéria jsou podstatná pro rozlišování vzorů. Vzory nevnímá „černobíle“.
REÁLNÉ 
A ZOBRAZENÉ VZORY
•pozitivní vzory versus pochybné idoly: senzibilizace pro rozlišování vzorů




Vo
Vz
Sp
Hv

Čj – literatura

Tv 

D



6, 7, 8, 9
6, 7, 8
9
průběžně
/6 – 9/
průběžně
/6 – 9/
průběžně
/6 – 9/
průběžně
/6 – 9/

Přijímá autority z okruhu rodiny, školy, médií apod., protože chápe pozitivní význam jejich výchovného působení. Dokáže odmítnout „autoritu“, jež ho chce přimět k negativnímu chování  a jednání.
REÁLNÉ
 A ZOBRAZENÉ VZORY
•pozitivní vzory versus pochybné idoly: smysl autority, vztah k autoritě




Vo
Vz
Sp
Hv

Čj – literatura

Tv

D



6, 7, 8, 9
6, 7, 8
9
průběžně
/6 – 9/
průběžně
/6 – 9/
průběžně
/6 – 9/
průběžně
/6 – 9/


APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA
•rodina:poznání vlastní rodiny a jejích pravidel, role v rodině, hodnota rodiny, úcta k členům rodiny, úcta ke stáří



Vz
Vo


6, 7, 8
8

Pasivně nepřejímá názory druhých, jsou-li v rozporu s danými pravidly.
REÁLNÉ
A ZOBRAZENÉ
VZORY
•pozitivní vzory versus pochybné idoly: vliv reálných vzorů, prosociální vzory ve veřejném životě, vzory ve vlastní rodině, vliv zobrazených vzorů
a vhodné literární prameny




Vo

Vz

každodenní práce ve  všech předmětech



průběžně
/6 – 9/
průběžně
/6 – 8/
průběžně
/6 – 9/


APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA
•duchovní rozměr člověka: obrana proti sektám, tolerance k lidem s jiným světovým názorem, informace o různých světonázorech



Vo


7, 8, 9


•ekonomické hodnoty: vztah mezi ekonomikou a etikou, rozvíjení ekonomických ctností – šetrnost, podnikavost

Vo
8


•etické hodnoty: ctnosti

Vo
Sp

8
9

Nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva.
Na základě osvojených teoretických poznatků dobrovolně přijímá za své asertivní chování a snaží se o jeho maximální uplatňování v každodenním životě.
ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ
•ochrana před manipulací-asertivní techniky:vysvětlení 
a nácvik jednotlivých asertivních technik


Vo
Sp
Vz

8
9
6, 7


•asertivní chování: požádání o laskavost, stížnost, otázka po důvodu, přijetí pochvaly, konstruktivní kritika, řešení konfliktu, realizace svých práv, přijatelný kompromis


všechny předměty

průběžně
/6 – 9/
Respektuje velikost 
a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost 
a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí.
Na základě osvojených teoretických poznatků chápe a respektuje, že se lidská práva týkají všech, že svoboda jedince nesmí omezit svobodu druhých a
že existuje vzájemný vztah mezi právy 
a povinnostmi.
DŮSTOJNOST
 A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY
•úcta k lidské osobě: lidská práva, svoboda, rovnost, občanská zralost



•teoretický základ



Vo



7



•praktické využití teoretických poznatků
všechny předměty
6 - 9

Dokáže nalézt poučení 
o lidských právech v základních dokumentech.
DŮSTOJNOST 
A IDENITA LIDSKÉ OSOBY
•úcta k lidské osobě: zdroje lidských práv




Vo



7, 9


APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA
•etické hodnoty:zdroje etiky



Vo


7, 8

Dokáže pozitivně ohodnotit chování, které je v souladu s platnými normami, a odmítnout chování opačné.
DŮSTOJNOST 
A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY
•úcta k lidské sobě: pozitivní hodnocení druhých v obtížných situacích, potenciality člověka




každodenní práce ve všech předmětech



průběžně
/6 – 9/

Vlastní žebříček hodnot vytváří i pomocí úvah 
o mravních zásadách 
a rozvojem morálního úsudku.
DŮSTOJNOST
 A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY
•jedinečnost a identita člověka: úvahy nad mravními zásadami, hodnotová orientace, rozvoj morálního úsudku




Vo
Sp
Vz



6, 7, 8, 9
9
6, 7, 8

Svou osobnost rozvíjí 
i za pomoci sebeovládání, zdravého sebevědomí 
a selfmanagementu.
DŮSTOJNOST 
A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY
•jedinečnost a identita člověka: rozvoj sebeovládání, rozvoj sebevědomí, selfmanagement




Vo
Sp
Vz



8
9
6, 7, 8

Radost a optimismus vnímá jako možnost pozitivního naplňování života a motivaci pro další životní etapy a cíle.
DŮSTOJNOST 
A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY
•jedinečnost a identita člověka: radost 
a optimismus v životě




součást každodenní práce ve všech předmětech



průběžně
/6 – 9/

Chápe zdravý 
a zodpovědný způsob života jako základ pro vše ostatní.
REÁLNÉ
 A ZOBRAZENÉ VZORY
•já-potenciální vzor pro druhé: zodpovědný život, zdravý způsob života, smysl a cíl mého života, postoje, mé schopnosti  a  společnost, autonomie a konformita




Vo
Vz
Sp



6, 7, 8, 9
6, 7, 8
9


APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA
•etické hodnoty:osobní odpovědnost, smysl života, svědomí a jeho rozvoj



Vo
Vz
Sp
všechny předměty


6, 7, 8, 9
6, 7, 8
9
6 - 9


•sexuální zdraví: zodpovědný vztah k sexualitě, mládí – příprava na lásku, sexuální identita, nezralé rodičovství

Vz
Př
6, 7, 8
8


•ochrana přírody a životního prostředí:úcta k životu ve všech jeho formách, citový vztah člověka k přírodě, zodpovědnost za životní prostředí, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody

Z
Př
Ch
Vz
6, 9
7, 9
9
6


•ekonomické hodnoty:rozumné nakládání s penězi, zájem o otázky národního hospodářství

Vo
Vz
Sp
Z
9
7
9
9
Je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení.
Dokáže aktivně naslouchat, vnímat problémy druhých, požádat o pomoc 
a pomoci, řešit problémy vhodným způsobem.
KOMUNIKACE
•aktivní naslouchání: zásady, způsob a nácvik aktivního naslouchání
ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ
•asertivní chování: konstruktivní kritika, požádání
 o laskavost,otázka
 po důvodu, realizace svých práv, řešení konfliktu
REÁLNÉ
 A ZOBRAZENÉ VZORY
•já-potenciální vzor pro druhé: postoj, zodpovědný život, mé schopnosti a společnost
INICIATIVA
 A KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST
•iniciativa a tvořivost: prosociální aspekt iniciativy a tvořivosti 
ve školním prostředí
 a v rodině, psychická 
a fyzická pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství
•iniciativa ve ztížených podmínkách: pozitivní formulace problému, pomoc anonymnímu člověku, veřejná osobní angažovanost
•uplatnění komplexní prosociálnosti: bída světa, informovanost 
o situaci zemí třetího světa, vztah k menšinám, využití prosociálnosti v multikulturní společnosti, pozitivní vztah  k diverzitám
APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA
•rodina:formulace nevyslovených pravidel a očekávání, práva 
a povinnosti v rodině, zlepšení atmosféry 
v rodině


Vo
Vz
součást každodenní práce ve všech předmětech

6, 7, 8, 9
6, 7, 8
průběžně
/6 – 9/
Rozhoduje se uvážlivě
a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů.
Rozhodování v každodenních situacích a řešení problémů je limitováno věkem, možnostmi a schopnostmi žáka.
na základě probraného učiva

součást každodenní práce ve  všech předmětech
průběžně
/6 – 9/
Spolupracuje i v obtížných sociálních situacích.
Spolupráce je limitována věkem, možnostmi
 a schopnostmi žáka.
na základě probraného učiva

součást každodenní práce ve všech předmětech
průběžně
/6 – 9/
Analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu.
Analýza a aplikace empatie je limitována věkem, možnostmi 
a schopnostmi žáka.
na základě probraného učiva

součást každodenní práce ve všech předmětech
průběžně
/6 – 9/
Analyzuje etické aspekty různých životních situací.
Analýza etických aspektů různých životních situací je limitována věkem, možnostmi a schopnostmi žáka.
na základě probraného učiva

součást každodenní práce ve všech předmětech
průběžně
/6 – 9/
Aplikuje postoje
 a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy.
Rozvíjení mezilidských vztahů je limitováno věkem, možnostmi
 a schopnostmi žáka.
APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA
•etické hodnoty: aplikace mravních zásady a hodnot

součást každodenní práce ve všech předmětech
průběžně
/6 – 9/


na základě probraného učiva






Příloha č. III	Integrace žáků

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§16, §40 a §48) a vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením jsou:
	individuální integrace,

skupinová integrace,
vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením,
kombinace výše uvedených forem.

Individuální integrací rozumíme vzdělávání žáka v běžné škole nebo ve škole samostatně zřízené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení. Ve třídě základní školy, která není určena pro žáky se zdravotním postižením, lze s přihlédnutím k rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb integrovat nejvýše 5 žáků se zdravotním postižením.

Skupinovou integrací rozumíme vzdělávání žáka ve třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením v běžné škole nebo ve škole samostatně zřízené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení. Žák se zdravotním postižením je přednostně vzděláván formou individuální integrace v běžné škole, pokud to odpovídá jeho potřebám a možnostem a podmínkám a možnostem školy. 

Minimální a maximální počty žáků ve třídách nebo studijních skupinách zřízených pro žáky s určitým druhem a stupněm zdravotního postižení jsou určeny vyhláškou č. 73/2005 Sb.


Individuální integrace

individuální vzdělávací plán (IVP) vypracuje škola na základě doporučení školského poradenského zařízení, obsahová náplň IVP je dána vyhláškou č.73/2005 Sb.,

	v případě, že školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání podle upraveného vzdělávacího programu, musí být IVP zpracován pro všechny předměty podle tohoto programu,



	pokud školské poradenské zařízení nedoporučí vzdělávání podle upraveného vzdělávacího programu, IVP může být zpracován jen pro některé vyučovací předměty dle individuálních potřeb žáka.


	žák se smyslovým, tělesným postižením nebo vadami řeči a s vývojovými poruchami učení a/nebo chování je vzděláván podle IVP, který vychází ze školního vzdělávacího programu dané školy (ŠVP) zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Předpokladem je zajištění vhodných podmínek vzdělávání a podpůrných opatření. Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením jsou uvedeny v kapitole č. 8 RVP ZV.


	u žáků s lehkým mentálním postižením vychází vzdělávací obsah IVP z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV – LMP),


V případě individuální integrace žáka se zdravotním postižením škola nemusí zpracovávat samostatný školní vzdělávací program.

Skupinová integrace

může být realizována zřízením třídy nebo oddělení či studijní skupiny ve třídě,

podmínky pro zřízení těchto tříd, oddělení nebo studijních skupin stanovuje vyhláška č.73/2005 Sb., 

pro třídu, oddělení či skupinu zřízenou pro žáky se smyslovým, tělesným postižením nebo vadami řeči a s vývojovými poruchami učení a/nebo chování škola vypracuje samostatný ŠVP s úpravami podle kapitoly č. 8 RVP ZV, formou přílohy ke stávajícímu ŠVP,

pro třídu, skupinu či oddělení zřízenou pro žáky s lehkým mentálním postižením škola vypracuje ŠVP podle RVP ZV – LMP, formou přílohy ke stávajícímu ŠVP,

	pro třídu, skupinu či oddělení žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami a žáků s autismem škola vypracuje ŠVP dle rámcového vzdělávacího programu pro základní školy speciální (RVP ZŠS), formou přílohy ke stávajícímu ŠVP.

V případě skupinové integrace žáků se zdravotním postižením škola zpracuje samostatný školní vzdělávací program formou přílohy ke stávajícímu ŠVP; příloha bude mít strukturu ŠVP, ale nebudou v ní uvedeny ty části, které by kopírovaly stávající ŠVP.



Příloha č. IV	Sexuální výchova

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Jedním z těchto cílů je učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný Sexuální výchova je proto na naší škole pojímána v širších souvislostech a komplexně. Jedině ucelená a systematická sexuální výchova vštěpuje dítěti vedle předávaných informací  také morální principy, formuje jeho jednání a postoje, rozvíjí citovou oblast a podporuje osobnostní autonomii. Na sexuální výchovu nelze nahlížet pouze z hlediska biologického, ale také z hlediska sociálního a psychologického, přičemž všechna hlediska by měla být v rovnováze. V souladu s vývojovými předpoklady žáků a jejich poznávacími možnostmi směřuje výuka v oblasti sexuální výchovy k tomu, aby si žáci osvojili a kultivovali odpovědné chování, rozhodování a komunikaci v situacích souvisejících s reprodukčním zdravím, partnerskými vztahy, rodinným životem a rodičovstvím a aby jejich vstup do dospělosti byl provázen odpovědným přístupem ke zdraví a založení rodiny. Sexuální výchova představuje dlouhodobé, záměrné, cílevědomé a systematické působení na žáka, které ovlivňuje formování jeho osobnosti v otázkách rodiny a lidské sexuality. Sexuální výchova je určena pro současný i budoucí život žáků, jehož cílem by měl být spokojený život zejména v oblasti partnerské, manželské i rodičovské a měl by fungovat v souladu s principy a normami společnosti. Doporučení  k realizaci sexuální výchovy zdůrazňuje biologické, psychologické, pedagogicko - didaktické a sociální aspekty sexuální výchovy, upozorňuje na nutnost etického přístupu v sexuální výchově a respektování případných specifik). Sexuální výchova řeší řadu citlivých témat, proto by etika měla prolínat veškerými formami a metodami práce, které učitelé  při  realizaci sexuální výchovy využijí. V řadě cílů, metod a forem práce je tedy sexuální výchova úzce propojena s etickou výchovou, která je založena na systematickém a metodicky propracovaném osvojování sociálních dovedností u žáků, především na základě řešení modelových situací a sociálního učení. 

Sexuální výchova je na naší základní škole realizována zejména prostřednictvím vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět na 1. stupni ZŠ a Člověk a zdraví na 2. stupni ZŠ, tyto vzdělávací oblasti jsou dále tematicky propojeny se vzdělávacími oblastmi Člověk  a společnost, Člověk a příroda, s průřezovými tématy Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova a tematicky zasahuje také do dalších vzdělávacích oblastí a průřezových témat.
Obsah učiva související se sexuální výchovou vyjmutý z výše  uvedených vzdělávacích oblastí a průřezových témat:

1.Člověk a jeho svět

Místo, kde žijeme 
domov – prostředí domova, 
škola – bezpečná cesta do školy
Lidé kolem nás 
rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské  a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, 
	soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, 

	chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, 

	právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, protiprávní jednání.

Člověk a jeho zdraví
lidské tělo – životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince,
	partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty přenosu),

	péče o zdraví, zdravá výživa – osobní, intimní a duševní hygiena – stres a jeho rizika, reklamní vlivy, 

	osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém prostředí, krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání, brutalita a jiné formy násilí, služby odborné pomoci).


2. Člověk a zdraví

Vztahy mezi lidmi a formy soužití  
vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství  a rodičovství,
	vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina.


Změny v životě člověka a jejich reflexe
dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny,
	sexuální dospívání a reprodukční zdraví – předčasná sexuální zkušenost, těhotenství a rodičovství mladistvých, poruchy pohlavní identity. 

Zdravý způsob života a péče o zdraví
tělesná a duševní hygiena – zásady osobní, intimní hygieny,
	ochrana před přenosnými a  nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy – bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV / AIDS, hepatitidy, preventivní a lékařská péče).

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy násilí, formy sexuálního zneužívání dětí, komunikace  se službami odborné pomoci, 
	bezpečné chování – komunikace s  vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém prostředí, přítomnost v konfliktních a krizových situacích,

	manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt.

Hodnota a podpora zdraví
celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky zdraví a jejich interakce, základní lidské potřeby a jejich hierarchie (Maslowova hierarchie potřeb),
	podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, odpovědnost jedince za zdraví.

Osobnostní a sociální rozvoj
sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztahy k druhým lidem, zdravé  a vyrovnané sebepojetí,
	seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací,

	psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech,

	mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe sama i druhých,

	morální rozvoj – dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích, pomáhající a prosociální chování.



3. Člověk a společnost

Člověk ve společnosti
lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen,
vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti,
zásady lidského soužití – morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování.
Člověk jako jedinec
podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti,
vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, sebe  i druhých lidí, systém osobních hodnot, sebehodnocení, stereotypy v posuzování druhých lidí,
osobní rozvoj – adaptace na životní změny.

4. Člověk a příroda

Biologie člověka
fylogeneze a ontogeneze člověka – rozmnožování člověka,
anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla,
nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí, 
životní styl – pozitivní a negativní dopad na zdraví člověka.

Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, 
psychohygiena.
	Sociální rozvoj
poznávací schopnosti,

mezilidské vztahy,
komunikace.
	Morální rozvoj
řešení problémů a rozhodovací dovednosti,

hodnoty, postoje, praktická etika.
Mediální výchova
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, 
interpretace vztahu mediálních sdělení a reality,
fungování a vliv médií ve společnosti.
Multikulturní výchova
kulturní diference,
lidské vztahy,
etnický původ,
multikulturalita,
princip sociálního smíru a solidarity.
Realizací sexuální výchovy je naplňován především jeden z cílů základního vzdělávání, a to učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný. Zároveň jsou rozvíjeny především tyto klíčové kompetence:
	kompetence k učení,

kompetence k řešení problémů,
kompetence komunikativní,
kompetence sociální a personální,
kompetence občanské.

OČEKÁVA-NÝ VÝSTUP
DÍLČÍ VÝSTUP
TEMATICKÝ OKRUH,UČIVO
POZ-NÁM-KA
ODPOVĚDNOST
ROČNÍK
Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle.


Žák chápe důležitost samostatné péče o svoje zdraví, orientuje se v základních pojmech a funkcích lidského těla. Je seznámen se základními lidské reprodukce.

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
•lidské tělo – životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince 
•péče o zdraví, zdravá výživa –osobní, intimní a duševní hygiena – stres a jeho rizika; reklamní vlivy 

Prv +všechny předměty

1.-3.
Projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví, dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných.
Žák je seznámen s nutností dodržování základních norem ve vztahu ke svému zdraví a bezpečí, je seznámen s rizikovými jevy, se kterými by se mohl setkat. 
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
•péče o zdraví, zdravá výživa –osobní, intimní a duševní hygiena – stres a jeho rizika; reklamní vlivy
•návykové látky a zdraví – krizové situace (sexuální zneužívání) 

Prv +všechny předměty

1.-3.
Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě.

Dokáže aktivně využívat techniky směřující k ochraně jeho zdraví a bezpečnosti. Je seznámen s možnostmi poskytnutí pomoci. Ví, jak požádat o pomoc pro sebe i pro druhé.

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
•návykové látky a zdraví – krizové situace (sexuální zneužívání)
•lidské tělo – životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince 
•partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality

Prv +všechny předměty


1.-3.
Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života.
	

Dokáže využít znalostí anatomie lidského těla k aktivnímu přístupu v souvislosti s vlastním zdravím.Respektuje a chápe pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, a to i v oblasti sociální komunikace.

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
•lidské tělo – životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince 
•péče o zdraví, zdravá výživa – denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava, osobní, intimní a duševní hygiena – stres a jeho rizika; reklamní vlivy

Př+všechny předměty
4.-5.
Uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou.



Dokáže komplexně vyhodnotit získané informace k podpoře zdravého životního stylu. Chrání sebe i jiné před rizikovými jevy.

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
•péče o zdraví, zdravá výživa – denní režim, pitný režim, pohybový reţim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana, osobní, intimní a duševní hygiena – stres a jeho rizika; reklamní vlivy 
•návykové látky a zdraví – odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače, osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém prostředí, krizové situace (týrání, sexuální zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci 





Př+všechny předměty



4.-5.
Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození. 

Žák   umí vnášet souvislosti do znalostí ontogenetického vývoje člověka, má jasnou představu o lidské reprodukci. Vhodně chápe lidskou sexualitu ve všech aspektech. Zná rizika spojená s pohlavními nemocemi.
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
•lidské tělo – životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince 
•partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty přenosu)




Př+všechny předměty



4.-5.
Uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku. 

Využívá získaných znalostí k vhodné komunikaci s druhým pohlavím. Ví, v jaké fázi fyzického vývoje se nachází, a tento fakt zohledňuje ve svém jednání. Sexualitu vhodně vnímá v širších souvislostech  biologických, psychických, sociálních a etických.
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
•lidské tělo – životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince 
•partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty přenosu)




Př+všechny předměty



4.-5.
Respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery, pozitivní komunikaci a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě).

Žák umí využít pravidel a znalostí v mezilidských vztazích, rozlišuje pozitivní a negativní vliv.
ČLOVĚK A  ZDRAVÍ
•vztahy mezi lidmi a formy soužití 
vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství 

vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina

•osobnostní a sociální rozvoj 

sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí 

seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací

psychohygiena – sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech 

mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sama sebe i druhých, přijímání názoru druhého, empatie, chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích 

morální rozvoj – cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností, dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích, pomáhající a prosociální chování 



Vz+ostatní předměty










Vz+
ostatní předměty


6.-7.











7.
6.-9.
Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu ( vrstevnická skupina, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví.
Žák umí využít pravidel a znalostí v mezilidských vztazích, rozlišuje pozitivní a negativní vliv.
ČLOVĚK A  ZDRAVÍ
•vztahy mezi lidmi a formy soužití 
vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství 

vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina

•osobnostní a sociální rozvoj 

sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí 

seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací

psychohygiena – sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech 

mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sama sebe i druhých, přijímání názoru druhého, empatie, chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích 

morální rozvoj – cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností, dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích, pomáhající a prosociální chování 



Vz+ostatní předměty










Vz+
ostatní předměty


6.-7.











7.
6.-9.






Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím, vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví. 
Žák dokáže vysvětlit souvislosti základních lidských potřeb a hodnotu zdraví.
ČLOVĚK A  ZDRAVÍ
•změny v životě člověka a jejich reflexe 
dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny 
sexuální dospívání a reprodukční zdraví – předčasná sexuální zkušenost, těhotenství a rodičovství mladistvých, poruchy pohlavní identity 

•zdravý způsob života a péče o zdraví 

tělesná a duševní hygiena – zásady osobní, intimní a duševní hygieny
	

ochrana před přenosnými a nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy – bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV / AIDS, hepatitidy, preventivní a lékařská péče) 



Vz, Př+ostatní předměty












Vz
Př
Pč+ostatní  předměty


7.,8.













6.,7.
7.
7.
6.-9.
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.
Žák umí uplatnit znalosti ve prospěch vlastního zdraví i zdraví druhých.
ČLOVĚK A  ZDRAVÍ
•vztahy mezi lidmi a formy soužití 
vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství 

vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina

•zdravý způsob života a péče o zdraví 

tělesná a duševní hygiena – zásady osobní, intimní a duševní hygieny
	

ochrana před přenosnými a nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy – bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV / AIDS, hepatitidy, preventivní a lékařská péče) 

•rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy násilí, formy sexuálního zneužívání dětí, komunikace se službami odborné pomoci 

bezpečné chování – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém prostředí, přítomnost v konfliktních a krizových situacích 

manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt 



Vz+ostatní předměty










Vz
Př
Pč+ostatní  předměty
















Vz+ostatní předměty


6.-7.
6.-9.










6.,7.
7.
7.
6.-9.
















6.-9.
Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí.
Žák umí uplatnit znalosti ve prospěch vlastního zdraví i zdraví druhých.
Žák umí rozlišit manipulaci, agresi vrstevníků, sekt, médií, je zodpovědný za bezpečné sexuální chování.
ČLOVĚK A  ZDRAVÍ
•změny v životě člověka a jejich reflexe 
dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny 
sexuální dospívání a reprodukční zdraví – předčasná sexuální zkušenost, těhotenství a rodičovství mladistvých, poruchy pohlavní identity 

•osobnostní a sociální rozvoj 

sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí 

seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací

psychohygiena – sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech 

mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sama sebe i druhých, přijímání názoru druhého, empatie, chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích 

morální rozvoj – cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností, dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích, pomáhající a prosociální chování 



Vz, Př+ostatní předměty













Vz+
ostatní předměty


7.,8














7.
6.-9.






Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami, svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc.
Žák je schopen sebekontroly, psychohygieny, empatie, naslouchání a řešení problémů v mezilidských vztazích.
ČLOVĚK A  ZDRAVÍ
•změny v životě člověka a jejich reflexe 
dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny 
sexuální dospívání a reprodukční zdraví – předčasná sexuální zkušenost, těhotenství a rodičovství mladistvých, poruchy pohlavní identity 

•zdravý způsob života a péče o zdraví 

tělesná a duševní hygiena – zásady osobní, intimní a duševní hygieny
	

ochrana před přenosnými a nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy – bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV / AIDS, hepatitidy, preventivní a lékařská péče) 

•rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy násilí, formy sexuálního zneužívání dětí, komunikace se službami odborné pomoci 

bezpečné chování – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém prostředí, přítomnost v konfliktních a krizových situacích 

manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt 

•hodnota a podpora zdraví 

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky zdraví a jejich integrace, základní lidské potřeby a jejich hierarchie (Maslowova hierarchie potřeb) 

podpora zdraví a její formy – prevence a intervence,  odpovědnost jedince za zdraví 
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Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu, dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví a v rámci školy a obce. 
Žák je seznámen s pravidly zdravého životního stylu, podílí se na podpoře zdraví.
ČLOVĚK A  ZDRAVÍ
•rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy násilí, formy sexuálního zneužívání dětí, komunikace se službami odborné pomoci 

bezpečné chování – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém prostředí, přítomnost v konfliktních a krizových situacích 

manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt 

•hodnota a podpora zdraví 

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky zdraví a jejich integrace, základní lidské potřeby a jejich hierarchie (Maslowova hierarchie potřeb) 

podpora zdraví a její formy – prevence a intervence,  odpovědnost jedince za zdraví 

•osobnostní a sociální rozvoj 

sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí 

seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací

psychohygiena – sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech 

mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sama sebe i druhých, přijímání názoru druhého, empatie, chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích 

morální rozvoj – cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností, dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích, pomáhající a prosociální chování 
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Optimálně reaguje na fyzické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví.
Žák rozumí a reaguje na změnu v dospívání, chová se ohleduplně k opačnému pohlaví.
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
•změny v životě člověka a jejich reflexe 
dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny 
sexuální dospívání a reprodukční zdraví – předčasná sexuální zkušenost, těhotenství a rodičovství mladistvých, poruchy pohlavní identity 

•zdravý způsob života a péče o zdraví 

tělesná a duševní hygiena – zásady osobní, intimní a duševní hygieny
	

ochrana před přenosnými a nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy – bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV / AIDS, hepatitidy, preventivní a lékařská péče)
 
•hodnota a podpora zdraví 

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky zdraví a jejich integrace, základní lidské potřeby a jejich hierarchie (Maslowova hierarchie potřeb) 

podpora zdraví a její formy – prevence a intervence,  odpovědnost jedince za zdraví 
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V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování. 
Žák umí uplatnit znalosti ve prospěch vlastního zdraví i zdraví druhých.
Žák umí rozlišit manipulaci, agresi vrstevníků, sekt, médií, je zodpovědný za bezpečné sexuální chování.
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
•změny v životě člověka a jejich reflexe 
dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny 
sexuální dospívání a reprodukční zdraví – předčasná sexuální zkušenost, těhotenství a rodičovství mladistvých, poruchy pohlavní identity 
•rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy násilí, formy sexuálního zneužívání dětí, komunikace se službami odborné pomoci 

bezpečné chování – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém prostředí, přítomnost v konfliktních a krizových situacích 

manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt 
•osobnostní a sociální rozvoj 
sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí 

seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací

psychohygiena – sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech 

mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sama sebe i druhých, přijímání názoru druhého, empatie, chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích 

morální rozvoj – cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností, dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích, pomáhající a prosociální chování 
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Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi. 
Žák umí rozlišit manipulaci, agresi vrstevníků, sekt, médií, je zodpovědný za bezpečné sexuální chování.
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
•vztahy mezi lidmi a formy soužití 
vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství 

vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina

•rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy násilí, formy sexuálního zneužívání dětí, komunikace se službami odborné pomoci 

bezpečné chování – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém prostředí, přítomnost v konfliktních a krizových situacích 

manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt 




Vz+ostatní předměty












Vz+ostatní předměty






6.-7.













6.-9.





Příloha č. V 	Práce se žáky z nevýhodného sociokulturního prostředí

Pojem „děti, žáci a studenti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí“ se objevuje ve školství v souvislosti s metodickým pokynem MŠMT ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele – asistenta učitele č.j.: 25 484/2000-22 

Jedním z očekávaných dopadů veškerých opatření na podporu vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí je zvyšování počtu těchto žáků v hlavním  vzdělávacím proudu a zvýšení jejich školní úspěšnosti a v konečném důsledku i nižší náklady na jejich vzdělávání.

Aktivity zaměřené na podporu dětí, žáků ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání jsou realizovány ve dvou oblastech:

	opatření zaměřená na podporu dětí, žáků ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí  ve  škole

Zřizování přípravných tříd a funkce asistenta pedagoga zakotveno v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Zákonem č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících jsou asistenti pedagoga zařazeni mezi pedagogické pracovníky (§ 2 odst. 2 zákona) a stanoveny podmínky jejich kvalifikace (§ 20 zákona).


	podpora projektů zaměřených na zvyšování školní úspěšnosti a integrace Romů

Na podporu školní úspěšnosti dětí, žáků a studentů romského etnika jsou zaměřeny projekty realizované na místní, lokální i celostátní úrovni. Cíle projektů směřují ke zvyšování kompetence pedagogických pracovníků všech stupňů škol ve vzdělávání těchto žáků, zvyšování schopnosti vhodným způsobem začlenit sociálně znevýhodněné, ověřování možnosti a technik spolupráce učitelů s asistenty, zvyšování profesní kompetence asistentů učitele. Dále jsou projekty zaměřeny na zvyšování informovanosti rodičů dětí z cílové skupiny o významu vzdělávání pro budoucí život jejich dětí,  zvyšování kompetence rodičů při přípravě dětí na školu, na volnočasové aktivity dětí.


Naše škola pravidelně spolupracuje  s Centrem 5KA, s Déčkem a utváří vlastní projekty, kam se snaží přivést i romské děti, např. Než se stanu školákem. Využíváme i další projekty, které jsou škole nabízeny nejčastěji elektronicky.

Zařazení včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí do struktury programů a opatření pro děti, žáky a studenty dané cílové skupiny

Přes veškerá usnesení a opatření Vlády ČR, usilující o integraci příslušníků romské komunity a zmírnění jejich vylučování ze vzdělávacího systému, je přístup Romů ke vzdělání ztížený jak jejich specifickými potřebami, tak formou a obsahem vzdělávacího systému samotného.

Určující a nezastupitelnou roli sehrává adekvátní předškolní příprava dětí dané cílové skupiny a práce s celou rodinou, zejména však s matkou dítěte v předškolním věku – tedy včasná péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Jedním z úskalí realizování předškolní přípravy je nezájem či neochota rodičů děti do mateřských škol přihlásit. 

Identifikace dítěte ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí

Sociokulturně znevýhodňujícím prostředím rozumíme pro účely tohoto dokumentu takové sociální a kulturní prostředí, které dítěti znesnadňuje zapojení do hlavního vzdělávacího proudu.

Pojem „sociální znevýhodnění“ je pro účely školského zákona definován jako „rodinné prostředí s nízkým kulturním a sociálním postavením, ohrožené sociálně patologickými jevy; nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova. Průvodním jevem sociálního znevýhodnění je často méně podnětné prostředí pro rozvoj kognitivního a morálního potenciálu dětí.

Při definování sociokulturně znevýhodňujícího prostředí je třeba brát v úvahu také jazyk užívaný v prostředí dítěte. Pokud prvním jazykem dítěte není čeština, nemusí to pro dítě ještě znamenat znevýhodnění. Pokud je ale užíván jazyk na úrovni argotu nebo k jazykovému rozvoji dítěte není v rodině vytvořeno podnětné prostředí, může to mít při zahájení plnění povinné školní docházky pro žáka velmi limitující charakter.

Do skupiny dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí jsou dále zahrnuty děti, jejichž rodina je nepodporuje ve školních aktivitách a přípravě na školu; vztah rodiny ke vzdělání je vlažný či dokonce záporný; rodina nezajišťuje dostatečně materiální potřeby dětí; žije spíše na okraji společnosti nebo je sociálně vyloučena; rodina dítěte se řídí kulturními vzorci, které jsou odlišné nebo v rozporu s kulturními vzorci české společnosti; v rámci rodiny je užíván jiný než vyučovací jazyk nebo je tento jazyk užíván nesprávně (například romský etnolekt češtiny nebo slovenštiny) či na úrovni argotu nebo je oslabena samotná kvalita verbální komunikace uvnitř rodiny. 
Nepřímým indikátorem příslušnosti k této skupině je situace, kdy byl nad výchovou dětí stanoven dohled soudem či obecním úřadem.

Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a dbáme jejích doporučení a závěrů ze speciálních vyšetření. V případě potřeby se obracíme na další odborníky z oblasti pedagogicko-psychologické, zdravotní či sociální.

Včasná péče

Včasná péče může navazovat na ranou péči nebo ji doplňovat. Raná péče je definována jako soustava služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem a dětem se zdravotním postižením, i jejich rodinám. Vzhledem k potřebám klientů je raná péče zaměřena na děti od narození do zahájení školní docházky s akcentem na děti do tří let, neboť první tři roky života hrají ve vývoji dítěte zásadní roli. Je poskytována především v domácím prostředí.

Vzdělávání vycházející z koncepce včasné péče

Včasnou péči o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání definujeme s ohledem na potřeby cílové skupiny jako soustavu programů poskytovaných dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a jejich rodinám.

Cílem takto pojaté včasné péče je předcházet školní neúspěšnosti dětí a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady k sociální integraci. Programy včasné péče mají být poskytovány od zjištění rizika nebo znevýhodnění do zahájení povinné školní docházky tak, aby přispívaly ke zvyšování vývojové úrovně dítěte v oblastech, které jsou ohroženy faktory
biologickými, sociálními a psychologickými.

Včasná péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání je na rozdíl od rané péče zaměřena především na období od tří let života dítěte do zahájení povinné školní docházky. Rozhodující formu představuje vzdělávání těchto dětí v předškolních zařízeních (včetně přípravných tříd, v našem případě návštěva projektů pro předškoláky), působení poradenských zařízení a práce s rodinami formou podpory kompetencí rodičů k rozvíjení potenciálu dítěte v jeho přirozeném prostředí.

Zdůvodnění potřeby včasné péče ve vztahu k následné školní úspěšnosti dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí

V období do zahájení povinné školní docházky je důležité rozvíjet a sledovat rozvoj řeči, poznávacích funkcí a zda u dítěte dobře vytváří základ k rozvíjení sociálních vztahů. Některé děti vyrůstají v prostředí, kde je užíván jiný jazyk než vyučovací. Od začátku povinné školní docházky pak jsou znevýhodněny díky úrovni porozumění vyučovacímu jazyku, způsobem vyjadřování a úrovní rozvoje kognitivních funkcí. 

Osobnostní rozvoj dítěte v tomto období je rovněž důležitou přípravou na zahájení povinné školní docházky. V tomto období je důležité poskytnout rodičům dítěte informace a podporu k zařazení dítěte do předškolního vzdělávání a podporovat kompetentnost rodičů k rozvíjení potenciálu dítěte v jeho přirozeném prostředí.

Další výhodou předškolního vzdělávání je společný pobyt dětí z majoritní společnosti a odlišného kulturního prostředí.
Rozvíjení kompetencí rodičů k přípravě dítěte na školní docházku v domácím prostředí představuje další žádoucí směr působení. 

Rizika realizace včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího
prostředí

Včasná péče je vzhledem ke své novosti spojena s určitými nesnázemi, zejména
v počátcích své realizace:
•  Zkušenosti s poskytováním podpory dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího
    prostředí  v rámci přípravných tříd a mateřských škol jsou poměrně 
    krátkodobé. 
•  V přípravných třídách a mateřských školách, jež poskytují včasnou péči   
    dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a jejich rodinám, by měli
    pracovat zkušení pedagogičtí pracovníci s odpovídajícími profesními 
    kompetencemi.
•  Realizační kroky v oblasti včasné péče o děti ze sociokulturně    
    znevýhodňujícího prostředí, které vedou ke zlepšování situace těchto dětí na 
    jednotlivých úrovních, by měly být vždy dostatečně propojeny. 

Klíčové problémy, na jejichž řešení je koncepce včasné péče zaměřena

• Ve studijních a učebních materiálech středních a vysokých škol, které realizují
pregraduální a postgraduální vzdělávání učitelů, není dostatečně obsažena problematika vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Tato problematika je málo zastoupena také v programech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
• Zkušenosti ukazují, že se učitelům nedaří vždy účinně podporovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v jejich pozitivním sebepojetí a přesvědčení o vlastních schopnostech. U některých pedagogických pracovníků se vyskytuje nereflektované očekávání nižších výkonů od dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. 
• U rodičů dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí se ve vztahu ke škole projevuje relativní lhostejnost ke vzdělávání a nedůvěra k institucím. Rodiče často nechápou význam předškolní přípravy pro budoucí osud svých dětí a příliš se nedaří je informovat a motivovat ke spolupráci. 
• Spolupráce školy a rodičů ze sociálně vyloučených komunit bývá nedostatečná. Pedagogičtí pracovníci komunikují s rodiči především při řešení problémů v chování a rozvíjení dítěte. Spolupráce na partnerské úrovni není dostatečně rozvinuta.
• Děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí zahajují povinnou školní docházku nedostatečně připraveny častěji, než děti z většinové společnosti. V důsledku toho dosahují na základní škole nižších školních výsledků, než jim umožňuje jejich vzdělávací potenciál.

Příležitosti, které jsou v systému vzdělávání vytvořeny k realizaci včasné
péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí

• Přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí mají zkušenosti s přípravou dětí na zahájení povinné školní docházky v hlavním vzdělávacím proudu již od roku 1997. Monitoring efektivity přípravných ročníků (2003) a inspekční zpráva (2000) potvrzuje, že většina dětí, které absolvovaly tuto předškolní přípravu, zahajuje úspěšně povinnou školní docházku v běžných základních školách.
• V předškolním vzdělávání se již dva roky realizuje kurikulární reforma. Mateřské školy vytvářejí na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání školní vzdělávací programy, ve kterých pružně reagují na potřeby dětí.
• V rámci České republiky je v některých lokalitách vytvořena síť terénních sociálních pracovníků, kteří se mohou stát efektivními spolupracovníky při vyhledávání rodin, které jsou potenciálními klienty včasné péče pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí.
• Projekty zaměřené na spolupráci s rodinami při přípravě dětí na školu v jejich přirozeném prostředí vykazují pozitivní výsledky. Spolupráce odborných pracovníků s dětmi a jejich rodiči se ukazuje být efektivní. 
• Projekty zaměřené na podporu zařazování dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí do běžných mateřských škol využívají spolupráce vychovatelů, asistentů a terénních sociálních pracovníků. 
• Zákon 561/2004 Sb., školský zákon, vytváří předpoklady pro přípravu školních vzdělávacích programů na základě vzdělávacích potřeb a možností dětí. 

Doporučení k zabezpečení včasné péče o děti ze sociokulturně  znevýhodňujícího prostředí
K zabezpečení podmínek k optimálnímu rozvoji dětí cílové skupiny před nástupem do povinné školní docházky realizujeme následující programy a opatření:
1. Je nezbytné zajistit provázání jednotlivých institucí, které o děti pečují (sociálně-právní ochrana dítěte, příslušná zdravotnická zařízení, pedagogicko-psychologické poradenství) ve sjednoceném systému, aby se dosáhlo šance vytvářet společně sociální a pedagogicko-psychologické diagnózy problémů dětí z rizikového prostředí, včetně prostředí znevýhodňujícího sociálně a sociokulturně. Jen tak je možno včas a účinně zachytit děti, které akutně potřebují pomoc.
2. Vedle osvěty a motivace v cílových komunitách je potřebné hledat i nástroje, které vytvoří tlak na rodiče, jejichž dítě zjevně v důsledku sociokulturně znevýhodňujícího prostředí rodiny potřebuje navštěvovat předškolní zařízení.
3. Programy a opatření v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří působí v předškolním vzdělávání, zaměřené na rozvíjení kompetencí pedagogických pracovníků pro vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v období od tří let dítěte do nástupu do povinné školní docházky.
4. Programy a opatření zaměřené na zvýšení počtu dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, které budou absolvovat předškolní vzdělávání v mateřských školách nebo v přípravných třídách pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Docházka těchto dětí do mateřských škol a dalších forem předškolního vzdělávání je optimální od tří let života dítěte do nástupu do povinné školní docházky. 5 § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
5. Společné programy a opatření resortu školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věcí a resortu zdravotnictví, které budou působit na rodiče dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, aby převzali větší zodpovědnosti za rozvoj dětí v období před nástupem do povinné školní docházky a aby se předškolní přípravou dětí seriozně zabývali.
6. Realizace programů zaměřených na pilotní ověřování projektů včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Projekty budou zaměřeny na:
• vytvoření středisek včasné péče při mateřských školách nebo základních školách zřizujících přípravné ročníky,
• vytvoření a realizace pobytových kurzů pro rodiče a děti ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí ve věku od tří let do zahájení školní docházky,
• vytvoření a realizace prezenčních dlouhodobých kurzů pro rodiče a děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí ve věku od tří let do zahájení školní docházky.

Vytváření forem průběžného monitorování a vyhledávání případných mezer systému včasné péče
• Včasná péče zvyšuje předpoklad úspěšné sociální integrace a zvyšuje jeho šance na úspěšné zahájení a absolvování prvního stupně povinné školní docházky v hlavním vzdělávacím proudu.
• Včasná péče o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v oblasti vzdělávání snižuje riziko vzniku postižení druhotného. To je projevem porušení vazeb dítěte s jeho okolím nebo nedostatečným rozvinutím vzdělávacího potenciálu dítěte.
• Včasná péče zahrnuje spolupráci s rodinou dítěte a zaměřuje se na posílení její
kompetence k rozvíjení potenciálu dětí.
• Posílení kompetencí rodičů k rozvíjení potenciálu dítěte v jeho přirozeném prostředí. Formy včasné péče zaměřené do této oblasti zároveň přispívají ke stabilizaci rizikových rodin.
• Při účinné práci podpoře rozvoje dítěte v rámci včasné péče se sníží počet žáků, kteří budou v průběhu a především v prvních třech letech povinné školní docházky vyžadovat speciální péči. Zvyšuje se tak pravděpodobnost, že žáci budou pokračovat v přípravě na povolání po ukončení povinné školní docházky a dosáhnou tak vyšší kvalifikace.

Evaluace efektivity navrhované koncepce

Výsledky podpory, poskytované dětem, žákům a studentům ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí jsou obtížně vyhodnotitelné. Kvantitativní údaje o této skupině a jejich výsledcích ve vzdělávání nejsou plošně k dispozici. V rámci realizace navrhovaných doporučení se počítá s analýzou proměny klimatu ve vzdělávacích institucích, s postupnými změnami postojů a přístupu učitelů, s větší otevřeností základních škol v rámci vzdělávacího systému.

V následujícím období bude nadále pedagogicko psychologicky a etno-sociologicky sledována a statisticky analyzována situace ve školách, v interakci pedagogický pracovník – žáci, škola – rodina.
Součástí realizace všech programů a opatření v oblasti včasné péče bude také
monitorování školní úspěšnosti dětí, které absolvovaly některý z realizovaných programů. V rámci monitoringu budou realizátoři sledovat, v jakém typu školy děti zahájí povinnou školní docházku a jaká je jejich školní úspěšnost.

Podpora včasné péče a její financování

Připravovaná podpora včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání je spojena především se vzděláváním pedagogických pracovníků, zaměřeným na popsaná rizika a klíčové problémy, které dosud u pedagogů přetrvávají. Tato část bude hrazena ze stávajících prostředků MŠMT, vydávaných na další vzdělávání pedagogických pracovníků, jedná se o změnu priorit tohoto vzdělávání.
K řešení problémů integrace sociokulturně znevýhodněných je připraven národní rozvojový projekt MINORITY (pracovně Otevřená cesta) s názvem „Zlepšení podmínek vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a minorit v hlavním vzdělávacím proudu“.
Projekt bude spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu, opatření 3.1 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a skládá se ze dvou fází. 



Příloha č. VI	Finanční gramotnost

Finanční gramotnost se vyučuje v těchto ročnících a předmětech:


Ročník
Vlastivěda
Matematika
Výchova ke zdraví
Výchova k občanství
4.
x



5.
x



6.


x
x
7.


x
x
8.

x
x
x
9.

x
x
x


CÍLE:
Hlavním cílem  je, aby žák získal a dovedl použít znalosti, dovednosti a hodnotové postoje občana nezbytné k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svoji domácnost v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb.
VZDĚLÁVACÍ CÍLE
Žák:
• orientuje se v bankovních službách
• používá běžné platební nástroje
• stanoví cenu, rozpozná běžné cenové triky
• vysvětlí podstatu inflace a její důsledky, uvede příklady, jak se důsledkům inflace bránit
• rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje, stanoví rozpočet domácnosti
• navrhne, jak řešit schodkový rozpočet, vybere nejvýhodnější úvěrový produkt a posoudí způsoby zajištění úvěru
• navrhne, jak naložit s přebytkovým rozpočtem domácnosti, jak využít volné finanční prostředky a vybere nejvhodnější produkt pro investování
• orientuje se v nabídce pojistných produktů
• zná práva a povinnosti spotřebitele

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ V SOULADU S ŠVP
Kompetence k učení
• efektivně vyhledává
• samostatně zpracovává výpisky i práce rozsáhlejšího charakteru (prezentace)
• samostatně si pořizuje poznámky
• aktivně využívá různé zdroje informací (knihy, příručky apod.)
Kompetence k řešení problému
• porozumí zadání úkolu, určí jádro problému a navrhne způsoby jeho řešení
• problém analyzuje z různých hledisek, při řešení problému postupuje systematicky, hodnotí dosažení dílčích cílů a stanovuje další
• při řešení problému identifikuje riziková místa, vyvíjí nové hypotézy poté, co se předchozí ukázaly mylné
• pro splnění jednotlivých aktivit volí vhodné prostředky a způsoby, využívá dříve nabytých zkušeností a vědomostí 
• vyhodnotí různé vlastní i předložené varianty řešení
• srozumitelně zdůvodňuje a obhajuje svá řešení
• změní své závěry na základě nových informací či změněných podmínek
Kompetence ke komunikaci
• vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a situaci, vhodně se prezentuje
• své myšlenky formuluje srozumitelně a souvisle, a to písemně i ústně
• formuluje a obhajuje své názory a postoje
• vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování
Personální a sociální kompetence
• odhaduje důsledky svého chování a jednání
• stanovuje si cíle a priority podle svých schopností, zájmové a pracovní orientace
• ověřuje si získané poznatky
• kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí 
• je schopen se adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky, je připraven řešit svoji sociální a ekonomickou situaci
• pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností
• přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly
• práci týmu podněcuje vlastními návrhy, nezaujatě zvažuje názory druhých
• přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
Občanské kompetence a kulturní povědomí
• jedná odpovědně, samostatně a iniciativně v vlastním zájmu
• dodržuje zákony, respektuje práva druhých lidí
• jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování
• aktivně se zajímá o politické a společenské dění u nás a ve světě
• uznává hodnotu života, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost za život a zdraví ostatních
Matematické kompetence
• efektivně aplikuje matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situací
Kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi
• ovládá základy práce s PC a pracuje s nejpoužívanějšími softwarovými aplikacemi
• získává informace z otevřených zdrojů
• je schopen posuzovat věrohodnost různých informačních zdrojů

REALIZACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT
• Občan v demokratické společnosti
• Člověk a svět práce
• Informační a komunikační technologie


Příloha č.VII 	Enviromentální výchova


EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí (definovaných v RVP PV, RVP ZV, RVP G, RVP GSP a RVP SOV) v kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem a životním prostředím, s důrazem na vyvážené působení nejen společenských, ale i přírodních faktorů. Jde tedy o motivaci a poskytnutí příležitostí k dosažení znalostí, dovedností, postojů a návyků k ochraně a zlepšování životního prostředí, k utváření hierarchie životních hodnot slučitelných s udržitelným rozvojem, k smysluplnému jednání a tvořivosti ve prospěch životního prostředí, k udržitelnému způsobu života a k udržitelným vzorcům chování jednotlivců, skupin i společnosti jako celku. Nezanedbatelná je provázanost EVVO s problematikou zdraví a zdravého životního stylu.

Cíle a principy environmentální výchovy
Environmentální výchova představuje nezastupitelný a významný předpoklad udržitelného rozvoje, který je v celém světě pokládán za jedinou možnou pozitivní alternativu rozvoje lidské civilizace. Vytváření podmínek pro jeho realizaci patří mezi prvořadé zájmy Evropské unie. Základním předpokladem cesty k udržitelnému rozvoji je zvýšení ekologického myšlení lidí a jejich odborná připravenost pro kvalitativně nové přístupy v celé technicko-ekonomické oblasti. Cílem EV je vychovat jedince, kteří cítí odpovědnost za své životní prostředí a podle toho se i v životě chovají.
Cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblastí sociální, ekonomické a kulturní. Obsahem je vzdělání, jež se vztahuje k životnímu prostředí, tedy soubor poznatků, dovedností, vyznávaných hodnot, které vedou ke schopnosti realizování praktických akcí a rozvíjení informovaného zájmu o životní prostředí. EVVO je i preventivním nástrojem ochrany životního prostředí.
Cíle pro realizaci programu EV:
	předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a životního prostředí, problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a způsobů dosažení udržitelného rozvoje. 

rozvíjení schopností žáků uvažovat v souvislostech a chápat interakci přístupů ekologických, technicko-technologických, ekonomických i sociálních. 
podněcování aktivity a tvořivosti žáků zaměřené k žádoucímu jednání 
ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání věci prostředí, ohleduplnosti a spolupráce o mezilidských vztazích. 
působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu ve smyslu potřeb udržitelného rozvoje. 
Nejdůležitější principy EV:
	má uvažovat životní prostředí v jeho celistvosti- přírodní i člověkem vytvořené 

má být trvalým celoživotním procesem- školním i mimoškolním 
má být interdisciplinární 
má věnovat pozornost globálním, regionálním i místním hlediskům, současným i budoucím situacím 
má se zabývat rozvojem a růstem z hlediska životního prostředí 
má vést k aktivní účasti v prevenci a řešení problémů životního prostředí 

 K důležitým kompetencím rozvíjených EVVO patří zejména:

V oblasti kompetencí k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální:
• aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí,
• hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí,
• schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím.

V oblasti pracovní kompetence:
• osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě,
• uplatňovat principy udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání, (odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí).

V oblasti kompetence občanské:
• znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a následky jejich poškozování, rozumět jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám,
• uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu
životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické
provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich
příčinám,
• orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučit se z problémů životního prostředí od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o budoucnosti,
• odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a aktivně a kvalifikovaně se
účastnit ochrany životního prostředí včetně zapojení do souvisejících veřejných diskusí a rozhodovacích procesů o využívání krajiny,
• projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňovat svébytnou hodnotu a krásu přírody a krajiny, vnímat a být schopen hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči přírodě.



Metody, nástroje a prostředky realizace EVVO na škole

Při realizaci EVVO se doporučuje uplatňovat takové metody a formy vzdělávání, které vedou k aktivizaci žáků a k podpoře činnostního učení. Důležitou složkou EVVO je i přímé učení ve venkovním terénu, které je hlavně v předškolním a mladším školním věku navíc spojeno i s včasným rozvíjením harmonické osobnosti a přirozené vitality dětí. Důležité je rovněž vytvářet ve škole i mimo školu vhodné podmínky pro informální učení a neformální vzdělávání v oblasti EVVO tak, aby podněcovaly a synergicky podporovaly formální vzdělávání.
K realizaci EVVO se využívají zejména:
	zavádění kurzů a jiných ucelených učebních celků zaměřených na EVVO

pobytové programy zaměřené na EVVO a výuku v terénu,
externí výukové programy ekologické výchovy prováděné ve střediscích ekologické výchovy,
vzdělávací programy muzeí, správ chráněných území, zoologických zahrad, občanských sdružení a dalších institucí,
školní ekologické projekty,
školní pozemky a zahrady, apod.
poznávání okolního prostředí v regionu,
spolupráci s obcí, rodiči, místními sdruženími, spolky a podnikateli, kurzy, semináře a specializační studia DVPP
	technická a organizační opatření přispívající k ekologizaci provozu školy, školského zařízení.


Metody, formy a postupy práce jsou založené na prožitcích a zkušenostech žáků. 
Jedná se zejména o:
	 kooperativní učení (skupinové řešení problémů, diskuze, simulace, hraní rolí, projekty), 
	formy a metody na rozhraní kooperativního a individuálního učení (experimenty a laboratorní práce) 
	individuálního učení (seminární práce, referáty, exkurze).


Environmentální výchova je na naší základní škole realizována zejména prostřednictvím vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět na 1. stupni ZŠ a Člověk a příroda na 2. stupni ZŠ, tyto vzdělávací oblasti jsou dále tematicky propojeny se vzdělávacími oblastmi Člověk  a společnost, Člověk a příroda, Člověk a zdraví,  s průřezovými tématy Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova a tematicky zasahuje také do dalších vzdělávacích oblastí a průřezových témat.




Příloha VIII.	 Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí je nezbytnou součástí výuky prolínající se prvním i druhým stupněm ZŠ. Očekávané výstupy:
	Znalosti běžných rizik

Činnost v období mimořádných událostí
Činnosti při požárech, povodních a atmosférických poruchách
Poskytování první pomoci
Znalosti nebezpečí plynoucího z terorismu a jiných nebezpečí pro demokracii


Učivo bude probíráno:


Ročník
Učivo
Předmět/počet hodin
Celkem hodin
1
Osobní bezpečí
Prvouka/2
6

Běžná rizika
Prvouka/2


První pomoc
Prvouka/2

2
Osobní bezpečí
Prvouka/2
6

Běžná rizika
Prvouka/2


První pomoc
Prvouka/2

3
Osobní bezpečí
Prvouka/1
6

Běžná rizika
Prvouka/1


První pomoc
Prvouka/2


Mimořádné události
Prvouka/2

4
Osobní bezpečí
Vlastivěda/1
6

Běžná rizika
Vlastivěda/1


První pomoc
Přírodověda/2


Mimořádné události
Přírodověda/1


Požáry
Přírodověda/1

5
Osobní bezpečí
Vlastivěda/1
6

Běžná rizika
Vlastivěda/1


První pomoc
Přírodověda/2


Mimořádné události
Přírodověda/1


Požáry
Přírodověda/1

6
Mimořádné události
Výchova 
k občanství/3
6

První pomoc
Výchova 
ke zdraví/3

7
Mimořádné události
Výchova k občanství/2
6

Povodně
Zeměpis/1


Sesuvy půdy, laviny
Tv – LVVZ/1


První pomoc
Přírodopis/2

8
Požáry
Chemie/1
6

Atmosférické poruchy
Fyzika/1


Povodně
Zeměpis/1


Sesuvy půdy, laviny
Přírodopis/1


Havárie
Chemie/1


Terorismus a jiné hrozby
Výchova k občanství/1

9
Požáry
Chemie/1
6

Atmosférické poruchy
Fyzika/1


Povodně
Zeměpis/1


První pomoc
Přírodopis/1


Havárie
Chemie/1


Terorismus a jiné hrozby
Výchova k občanství/1



Povinnosti učitelů:
	Dodržení počtu hodin výuky		

Zapracování učiva do tematických plánů daného ročníku a předmětu


Obsah učiva:

    Běžná rizika
ročník:
Příčiny neštěstí, prevence běžných rizik – DOMA ( popáleniny, opařeniny, otravy, pořezání, poranění, pády z výšky, dušení), VENKU – JARO (jarní tání, jízda na kole, bruslích a skateboardu, zvířata, nebezpečné předměty), LÉTO ( koupání, bouřky, ostatní rizika), PODZIM ( dopravní výchova, podzim a příroda), ZIMA ( zimní sporty, bruslení, pobyt na horách, Vánoce a Silvestr).

	ročník:

Příčiny neštěstí, prevence běžných rizik – DOMA ( popáleniny, opařeniny, otravy, pořezání, poranění, pády z výšky, dušení), VENKU – JARO (jarní tání, jízda na kole, bruslích a skateboardu, zvířata, nebezpečné předměty), LÉTO ( koupání, bouřky, ostatní rizika), PODZIM ( dopravní výchova, podzim a příroda), ZIMA ( zimní sporty, bruslení, pobyt na horách, Vánoce a Silvestr).

	ročník:

Příčiny neštěstí, prevence běžných rizik – DOMA ( popáleniny, opařeniny, otravy, pořezání, poranění, pády z výšky, dušení), VENKU – JARO (jarní tání, jízda na kole, bruslích a skateboardu, zvířata, nebezpečné předměty), LÉTO ( koupání, bouřky, ostatní rizika), PODZIM ( dopravní výchova, podzim a příroda), ZIMA ( zimní sporty, bruslení, pobyt na horách, Vánoce a Silvestr).

	ročník:

Příčiny neštěstí, prevence běžných rizik – DOMA ( popáleniny, opařeniny, otravy, pořezání, poranění, pády z výšky, dušení), VENKU – JARO (jarní tání, jízda na kole, bruslích a skateboardu, zvířata, nebezpečné předměty), LÉTO ( koupání, bouřky, ostatní rizika), PODZIM ( dopravní výchova, podzim a příroda), ZIMA ( zimní sporty, bruslení, pobyt na horách, Vánoce a Silvestr).

	ročník:

Příčiny neštěstí, prevence běžných rizik – DOMA ( popáleniny, opařeniny, otravy, pořezání, poranění, pády z výšky, dušení), VENKU – JARO (jarní tání, jízda na kole, bruslích a skateboardu, zvířata, nebezpečné předměty), LÉTO ( koupání, bouřky, ostatní rizika), PODZIM ( dopravní výchova, podzim a příroda), ZIMA ( zimní sporty, bruslení, pobyt na horách, Vánoce a Silvestr).

Osobní bezpečí
ročník:
DOMA ( neznámý člověk – telefon, internet, zvonek, klíče), VENKU (cizí lidé, správná cesta, za tmy)
	ročník:

DOMA ( neznámý člověk – telefon, internet, zvonek, klíče), VENKU (cizí lidé, správná cesta, za tmy)

	ročník:

DOMA ( neznámý člověk – telefon, internet, zvonek, klíče), VENKU (cizí lidé, správná cesta, za tmy)

	ročník:

DOMA ( neznámý člověk – výtah, zbraně, alkohol), odchod z domova, šikana, drogy, hazardní hry, trestná činnost. 

	ročník:

DOMA ( neznámý člověk – výtah, zbraně, alkohol), domácí násilí, odchod z domova, šikana, drogy, hazardní hry, trestná činnost. 

Požáry 1

4. ročník
Oheň, příčiny vzniku požáru, lesní požáry, největší rizika požáru.

5. ročník
Jak se chovat při požáru, kdy je možné požár uhasit, evakuace při požáru, jak přivolat pomoc, jak ohlásit požár, prevence vzniku požáru (doma, venku).

Mimořádné události 1

3. ročník
Varování před nebezpečím, sirény, evakuace.

4. ročník
Evakuační zavazadlo, tísňové volání.

5. ročník
 Mimořádné události (povodně, vichřice, požáry, laviny, únik nebezpečných látek).

Mimořádné události 2

6. ročník
Integrovaný záchranný systém (IZS – základní a ostatní složky), krizové řízení, mimořádná událost, krizová situace a krizový stav, ochrana obyvatelstva (varování, varovný signál -  všeobecná výstraha, ostatní signály, evakuace, ukrytí, nouzové přežití).

7. ročník
 Jak se chovat v případě mimořádných událostí. Obecné zásady chování při vzniku mimořádných událostí, kde můžeme získat potřebné informace. Tísňové volání – Kam a jak volat o pomoc. Evakuační zavazadlo, důležité dokumenty, zásady pro opuštění bytu, individuální ochrana -  prostředky improvizované ochrany.

Požáry 2

8. ročník
Základní pojmy, ohňový trojúhelník, hořlavost látek, charakteristiky hořlavých látek, výbušnost, příčiny vzniku požárů, největší rizika požárů,.

9. ročník
Jak postupovat v případě požáru, hasicí přístroj, evakuace z veřejných budov při požáru, lesní požáry, požáry v domácnosti, požáry automobilů, prevence požárů.
Povodně

7. ročník
Typy povodní ( přirozené povodně, zvláštní povodně,  přívalové deště a povodně, nebezpečí přívalových povodní, co nám řekne příroda, předběžná opatrnost).

8. ročník
 Nejčastější příčiny a důsledky povodní, varování a evakuace, stupně povodňové aktivity (stav bdělosti, stav pohotovosti, stav ohrožení).

9. Ročník
Hrozba vzniku zvláštní povodně, evakuace, povodeň  již nastala, jak se chovat po povodni, jak se na povodeň připravit, zásady pro opuštění bytu, evakuační zavazadlo.



Havárie

8. ročník
Všeobecné příčiny havárií, dopady havárií, základní typy havárií, havárie s únikem nebezpečných látek, ostatní havárie, základní druhy nebezpečných látek, chemické látky, co dělat při úniku nebezpečné chemické látky, ropné látky.

9. ročník
 Radioaktivní látky, co dělat při úniku radioaktivních látek, biologické látky, nejčastější příznaky úniku nebezpečných látek, klasifikace a označování nebezpečných látek,  varovné tabulky a značky. Varování a činnosti po něm, individuální ochrana, dekontaminace, havárie v dopravě, výbuch plynu, nejčastější příčiny výbuchu a otrav, co dělat v případě úniku plynu.



Atmosférické poruchy

8. ročník
Bouře a její doprovodné jevy, ochrana před nimi, vítr, hurikán, tornádo, blesk, přívalový déšť, kroupy, typická silná bouře,
9. ročník
 Bouře na horách, silné mrazy, kalamita, extrémní horka a sucha.

Zemětřesení, sopečná činnost, sesuvy půdy, laviny

7. ročník
Síla zemětřesení a způsobené škody, makroseizmická stupnice, richterova stupnice, ochrana proti zemětřesení, co dělat při zemětřesení, co dělat po zemětřesení, tsunami, sopečné erupce, 

8. Ročník
Sopečná činnost, ochrana před sopkami, sesuvy půdy, typy, ochrana, sněhové laviny, ochrana, zavalení, zasypání, co dělat.

Terorizmus a jiné hrozby

8. ročník
Typy teroristického útoku, Nejčastější formy terorismu, ohrožení výbušnými látkami, podezřelé předměty a poštovní zásilky, výbuch v objektu nebo jeho okolí, kybernetický terorismus. Nové hrozby terorismu, jak chránit sebe a své okolí v případě teroristického útoku nebo vážného ohrožení, obecné zásady v případě teroristického útoku nebo vážného ohrožení.

9. ročník
 Co dělat v případě anonymního oznámení a uložení bomby, výbušniny nebo výbušniny s použitím nebezpečných látek. Co dělat při nálezu podezřelého předmětu. Co dělat, obdržíte-li podezřelou zásilku (dopis, balíček). Co můžete udělat pro své bezpečí (ve škole, v práci nebo jinde ve vašem okolí, ve veřejných prostorách) ,jak je možné pomoci, čeho si všímat.

První pomoc

ročník
Základní pravidla první pomoci, jak přivolat pomoc

	ročník

Pokousání zvířetem, žihadla, uštknutí hadem
     Mdloba, kolaps – akutní zánět slepého střeva a další.
     Mechanické poranění oka, poleptání oka.
     Krvácení – vnitřní, vnější – Rány – řezné, sečné,bodné. Mechanické poranění oka, poleptání oka

	ročník

Výkony zachraňující život (zajištění průchodnosti dýchacích cest, umělé dýchání, masáž srdce, resuscitace)
Dopravní nehoda – poranění páteře – úraz elektrickým proudem, zásah bleskem – tonutí – tepelné poranění 

	ročník

Pokousání zvířetem, žihadla, uštknutí hadem
Stavy bezprostředně ohrožující život (zástava dechu a krevního oběhu, masivní krvácení, bezvědomí, šok, dušení, vdechnutí cizího tělesa)

	ročník

Základní pravidla první pomoci, jak přivolat pomoc
Otravy (alkohol, drogy, léky, houby, chemické plyny
Epileptický záchvat, otřes mozku, poranění hrudníku, břicha, ztrátová poranění kostí, svalů, kloubů
Dopravní nehoda – poranění páteře – úraz elektrickým proudem, zásah bleskem – tonutí – tepelné poranění 

	ročník

Základní pravidla první pomoci, jak přivolat pomoc
Stavy bezprostředně ohrožující život (zástava dechu a krevního oběhu, masivní krvácení, bezvědomí, šok, dušení, vdechnutí cizího tělesa)

	ročník

Stavy bezprostředně ohrožující život (zástava dechu a krevního oběhu, masivní krvácení, bezvědomí, šok, dušení, vdechnutí cizího tělesa) 

	ročník

Výkony zachraňující život (zajištění průchodnosti dýchacích cest, umělé dýchání, masáž srdce, resuscitace) . Přenášení, polohování, transport, zotavovací poloha, protišoková poloha, autotransfúzní poloha,  tlakové body.  Dopravní nehoda. Poranění páteře. Úraz elektrickým proudem, zásah bleskem.  Tonutí.  Tepelné poranění 

	ročník

    Otravy (alkohol, drogy, léky, houby, chemické plyny…). Krvácení         – vnitřní, vnější . Rány – řezné, sečné, bodné.  Mechanické  poranění       oka, poleptání oka.  Pokousání zvířetem, žihadla, uštknutí hadem. Epileptický záchvat, otřes mozku. Poranění hrudníku, břicha, ztrátová poranění kostí, svalů, kloubů. Astma , cukrovka, infarkt, cévní mozková příhoda. Křeče, mdloba, kolaps. Akutní zánět slepého střeva a další.


Metodické materiály:

STUDIJNÍ ZDROJE A VÝUKOVÉ MATERIÁLY
NÁZEV
AUTOR, VYDAVATEL
TYP MATERIÁLU
ULOŽENÍ,
EVID.OZNAČENÍ
Ochrana člověka za mimořádných situací
MŠMT ČR,                TECH-MARKET Praha
příručka pro učitele základních 
a středních škol
žákovská knihovna - příručky

1999

II P/457, 458
Ochrana člověka za mimořádných situací
MV ČR, GŘ HZS ČR
příručka pro učitele základních 
a středních škol
žákovská knihovna - příručky

2008

II P/565
Ochrana člověka
 za mimořádných událostí 
/sebeochrana 
a vzájemná pomoc/
Fortuna
učebnice 
pro občanskou
a rodinnou výchovu na ZŠ
sklad učebnic

2002

rozdáno vyučujícím
Ochrana člověka 
za mimořádných událostí 
 /havárie s únikem nebezpečných látek, radiační havárie/
Fortuna
učebnice pro chemii a fyziku na ZŠ
sklad učebnic

2002

rozdáno vyučujícím
Ochrana člověka 
za mimořádných událostí  
/živelní pohromy/
Fortuna
učebnice pro zeměpis a přírodopis na ZŠ
sklad učebnic

2002

rozdáno vyučujícím
Co dělat …
Centrum 
pro bezpečný stát
kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí
žákovská knihovna - příručky

2008

II P/ 586
Výchova dětí v oblasti požární ochrany
MV ČR, GŘ HZS ČR
příručka pro učitele základních 
a speciálních škol
žákovská knihovna - příručka

2003

II P/567
Základy krizového řízení I
CINEMA VERITÉ
video
žákovská knihovna – sbírka Ov 

2005

Ov  - II - 5
Co je integrovaný záchranný systém 
a systém krizového řízení
www.vyukaizs.cz
video
žákovská knihovna – sbírka Ov 

2005

Ov – I - 148
Štěstí přeje připraveným
MV ČR, GŘ HZS  ČR, IOO Lázně Bohdaneč
DVD – 2 díly
žákovská knihovna - příručky

2008

II P/587
Výchova dětí v oblasti požární ochrany
MV ČR, GŘ HZS ČR
video – doprovodná kazeta k příručce 
pro učitele základních 
a speciálních  škol - 1. cyklus, 2. cyklus
žákovská knihovna - příručka



II P/568

Povodeň
 na Rychnovsku 
– červenec 1998
Okresní úřad RK
video
žákovská knihovna – sbírka Ov

1998

Ov – I – 144

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/udalosti/prirucky/proskoly/pomucky.html
www.ochranaobyvatel.cz

DVD – interaktivní kurzy
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