Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: I.
Výstup

- ukáže nebo vyhledá jednotlivá
písmena, slabiky
- skládá otevřené slabiky, slova
s názorem
- čte otevřené slabiky, slova, věty
s názorem

- rozpozná a snaží se užívat
vhodné formy společenského
styku

týdenní časová dotace: 7 hodin
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Komunikační a slohová výchova
Čtení
Rozvoj optického vnímání formou průpravných
cvičení a her
Rozvoj fonematického sluchu
Diagnostika vyjadřovacích schopností žáků
Nácvik správného dýchání, rytmizace slov, věty
Opakování krátkých sdělení, rozvíjení souvislého
vyjadřování
Tvoření jednoduchých vět, rozvoj souvislého
vyjadřování
Čtení obrázků zleva doprava, orientace na řádku,
stránce
Grafické znázornění slova a věty
Vyvození souhlásek a písmen (malých i velkých):
a, e, i, o, u, y
Vyvození souhlásek a písmen (malých i velkých):
m, l, v, s, t, j
Čtení otevřených slabik a dvojslabičných slov z nich
vytvořených
Čtení jednoduchých vět zpočátku doplněných
obrázky
Čtení psacího písma
Čtení se správným slovním přízvukem

HV - rytmizace, relaxační hudba,
dechová cvičení
TV, HV, PV - psychomotorická
cvičení,
koordinační
cvičení,
rozvoj
smyslového vnímání a motoriky

Poznámky

Divadelní a
filmová
představení
Návštěva
knihovny

OSV - dramatické hry, nácvik a
rozvoj
komunikace v různých
sociálních
situacích,
asertivní
komunikace a komunikační obrana
proti agresi
MKV - komunikace ve skupině,
seznámení s tradicemi odlišných
sociokulturních skupin, vedení
k odpovědnosti za své chování

Případná
individuální
OSV - dramatické hry, nácvik a logopedická
rozvoj
komunikace v různých péče
sociálních
situacích,
asertivní

Formy společenského styku - sloh
Rozvoj komunikačních schopností, dovedností a
podpora přirozené spontaneity s respektováním
individuální úrovně řečových schopností
- používá v rámci svých možností Formy společenského styku (pozdrav, poděkování,
správný úchop psacího náčiní
prosba, omluva)
- uvolňuje si ruku a nacvičuje Rozvoj slovní zásoby a mluvní pohotovosti, úprava
správné držení těla
formální stránky řeči
- nacvičuje správné tvary písmen,
spojování slabik
Psaní
- snaží se o používání potřebných Rozvíjení psychomotorických schopností, jemné
hygienických,
pracovních
a motoriky a pohybové koordinace nutné k výuce
estetických návyků
psaní (dětské hry, motivované přípravné a
- opisuje a přepisuje písmena, uvolňovací cviky)
slabiky s názorem a dle svých Vytváření potřebných hygienických, pracovních a
individuálních schopností
estetických návyků
Rozvíjení správného úchopu psacího náčiní
Prvky psacích písmen
Psaní písmen, se kterými se žáci seznamují ve čtení
- rozlišuje délku samohlásky (z velkých pouze ta, která se neodlišují tvarem)
s názorem
Opis, přepis, diktát písmen, slabik
Žáci s většími grafomotorickými obtížemi mohou
obtížná psací písmena pouze poznávat
- recituje básničky, říkadla dle Jazyková výchova
svých komunikačních schopností Analyticko-syntetické činnosti: věta, slovo, slabika,
hláska
- reprodukuje krátkou pohádku Diferenciace délky samohlásek, samohlásky jako
s názorem
dle
svých spojky
komunikačních schopností
Literární výchova
- zapojuje se do dramatizace
Nácvik jednoduchých říkánek a básní

komunikace a komunikační obrana
proti agresi

TV, HV, PV - Rozvoj smyslového
vnímání a motoriky
PV - modelování písmen

HV - rytmizace, relaxační hudba,
dechová cvičení

OSV - dramatické hry, nácvik a
rozvoj
komunikace v různých
sociálních
situacích,
asertivní
komunikace a komunikační obrana

Využívání
nástěnných
obrazů, tabulí a
dostupných
pomůcek
k
výuce

Reprodukce krátké pohádky vedená otázkami
proti agresi
Dramatizace jednoduchých dějových celků
Naslouchání, koncentrační cvičení
Výchova pozorného posluchače a vzbuzování zájmu
o poznávání knih a časopisů

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: II.
Výstup

týdenní časová dotace: 6 hodin
Učivo

- ukazuje
nebo vyhledává Komunikační a slohová výchova
jednotlivá písmena, slabiky
Čtení
- skládá otevřené slabiky, slova s Opakování poznaných písmen z 1. ročníku.
názorem
Dokončení nácviku zbývajících písmen abecedy
- čte otevřené slabiky, slova, věty (malá, velká, tiskací i psací).
s názorem
Rozvíjení fonematického sluchu.
- přiměřeně ke svým schopnostem Čtení dvojslabičných slov složených z otevřených
čte zavřené slabiky, slova se slabik.
zavřenou slabikou
Automatizace čtení jednoslabičných slov typu les.
Čtení zavřených slabik a dvojslabičných slov,
majících zavřenou slabiku na konci.
Čtení vět jednoduchých skladbou a obsahem
přiměřených schopnostem žáků.
Odpovědi na otázky k obsahu čteného.
Čtení textu s obrázkem.

- používá v rámci svých možností
správný úchop psacího náčiní
- uvolňuje si ruku a snaží se o
správné držení těla
- nacvičuje správné tvary písmen,
spojování slabik
- snaží se o používání potřebných

Psaní
Opakování písmen z 1. ročníku.
Prvky psacích písmen.
Předepsaná psací písmena (všechna písmena malé
abecedy a velká jen ta, která se od malých
neodlišují tvarem).
Spojování písmen ve slabiky, psaní slov.
Psaní krátkých vět.

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

HV - rytmizace, relaxační hudba,
dechová cvičení
TV - psychomotorická cvičení,
koordinační cvičení

Poznámky

Divadelní,
filmová
představení,
návštěva
knihovny

HV, PV, TV - rozvoj smyslového
vnímání a motoriky
VV – ilustrace, práce s knihou,
časopisy

OSV - dramatické hry, nácvik a
rozvoj
komunikace v různých individuální
sociálních
situacích,
asertivní logopedická
komunikace a komunikační obrana péče
proti agresi
MKV - komunikace ve skupině,
seznámení s tradicemi odlišných využívání
sociokulturních skupin, vedení nástěnných
obrazů, tabulí
k odpovědnosti za své chování
a dostupných
pomůcek k

hygienických,
pracovních
a
estetických návyků
- opisuje a přepisuje nová
písmena, slabiky s názorem a dle
svých individuálních schopností
- zvládá diktát písmen, slabik
s možností názoru

Opisování psacího písma.
Přepisování slabik, slov a jednoduchých vět.
Psaní slabik a slov podle nápovědy.
Vést děti k sebekontrole napsaného, k úpravě
psaného textu.

Jazyková výchova
- rozlišuje délku samohlásek Analyticko-syntetické činnosti: věta, slovo, slabika,
s názorem
hláska
Analyzuje s názorem slova na Diferenciace délky samohlásek
slabiky, věty na slova
Cvičení na rozvoj pohyblivost rtů, jazyka,
fonematického sluchu, pro rozvoj pozornosti,
slovní zásoby, udržení očního kontaktu, mimická a
artikulační cvičení.

PV - modelování písmen
TV – uvolňovací cvičení zaměřená
na kloubní pohyblivost ruky, oční
souhry
HV, PV, TV - Rozvoj smyslového
vnímání a motoriky

OSV - dramatické hry, nácvik a
rozvoj
komunikace v různých
sociálních
situacích,
asertivní
komunikace a komunikační obrana
proti agresi

Formy společenského styku - sloh
Rozvoj komunikačních dovedností, podporovat
- snaží se užívat vhodné formy přirozenou
spontaneitu
řečového
projevu
společenského styku
v konkrétních situacích.
Primární rozvoj slovní zásoby a mluvní
pohotovosti, upravovat formální stránku řeči.
Respektovat rozdíly v úrovni řečových schopností
u dětí.
Rozvoj smyslového vnímání a motoriky
Formy společenského styku (pozdrav, poděkování,
prosba, omluva, blahopřání
MKV - komunikace ve skupině,
seznámení s tradicemi odlišných
Literární výchova
sociokulturních skupin, vedení
- recituje básně a říkadla dle svých Výchova pozorného posluchače a vzbuzení zájmu k odpovědnosti za své chování
komunikačních schopností
o poznávání knih a časopisů.
reprodukuje
jednoduchou Poslech a vyprávění nejznámější jednoduché

výuce

pohádku s názorem dle svých
komunikačních schopností
- zapojuje se do dramatizace

pohádky a krátké příběhy, dramatizace.
Učí se přednášet jednoduchá říkadla, básničky,
řešit hádanky.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: III.
Výstup

týdenní časová dotace: 6 hodin
Učivo

Komunikační a slohová výchova
Čtení
- čte jednoduché texty se snahou Prohlubování a ukončování výcviku čtení,
jim porozumět
upevňování poznávání věty, slova, slabiky, hlásky a
písmene
Zřetelné čtení jednoduchých vět s porozuměním
Čtení předložky se slovem
Příprava nácviku tichého čtení. Orientace ve větě za
pomoci tichého čtení.
Psaní
zvládá
úměrně
svým Procvičování spojování písmen ve slabiky, slova
schopnostem základní hygienické Psaní krátkých vět s názorem
návyky spojené se psaním
Koordinační cvičení na uvolňování ruky
- píše písmena a číslice se snahou
o dodržení poměru výšky,
velikosti, sklonu a tvaru v rámci
svých grafomotorických možností
- spojuje písmena i slabiky
Opisování psacího písma
- opisuje a úměrně svým Přepis slabik, slov a jednoduchých vět
možnostem přepisuje krátké věty Psaní slabik a slov podle nápovědy
- dodržuje správné pořadí písmen Uplatňování sebekontroly napsaného
a úplnost slov s možností názoru Vést žáky k úpravě psaného textu
- převádí slova z mluvené podoby
do
psané
polohy
dle

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

Divadelní a
HV - rytmizace, relaxační hudba, filmová
dechová
cvičení,
cvičení
na představení
pohyblivost jazyka a rtů
Knihovna
TV - psychomotorická cvičení,
koordinační cvičení
HV, PV, TV - rozvoj smyslového
vnímání a motoriky
VV - práce s knihou, časopisy,
ilustrace
Případná
individuální
logopedická
VV - uvolňovací cvičení ruky
péče
PV - modelování písmen
OSV - dramatické hry, nácvik a
rozvoj
komunikace v různých
sociálních
situacích,
asertivní
komunikace a komunikační obrana Využívání
proti agresi, podpora nonverbální nástěnných
obrazů, tabulí
komunikace
a dostupných
k
MKV - komunikace ve skupině, pomůcek

individuálních schopností

seznámení s tradicemi odlišných výuce
sociokulturních skupin, vedení
k odpovědnosti za své chování,
podpora snaha o uplatňování práv a
projevu povinností žáka školy

- rozumí pokynům přiměřené Formy společenského styku - sloh
složitosti
Rozvoj komunikačních dovedností,
- snaží se o správnou výslovnost, přirozené
spontaneity
řečového
tempo řeči a pravidelné dýchání v konkrétních situacích.
.
Primární rozvoj slovní zásoby a mluvní pohotovosti,
volba vhodného pojmenování a úprava formální
stránky řeči.
Respektování rozdílů v úrovni řečových schopností u
jednotlivých žáků.
Rozvoj smyslového vnímání a motoriky.
PV - modelování písmen
Formy společenského styku (pozdrav, poděkování,
prosba, omluva, gratulace).
Jazyková výchova
- poznává všechna písmena malé i Procvičování analyticko-syntetických činností: věta,
velké abecedy
slovo,
- odlišuje s názorem délku slabika, hláska.
samohlásek
a
diferencuje Procvičování již naučených písmen malé a velké
souhlásky
abecedy.
- tvoří slabiky
Dokončení nácviku neprobraných písmen velké
- rozlišuje věty, slova, slabiky a abecedy.
hlásky
Procvičování diferenciace délky samohlásek a
- píše velká písmena na začátku měkčení souhlásek.
věty a ve vlastních jménech
Čtení a výslovnost měkkých slabik dě-tě-ně-bě-pěvě-mě.
Čtení a diferenciace měkkých slabik di-ti-ni, dy-tyny.
Cvičení na rozvoj pohyblivost rtů, jazyka,
fonematického sluchu, pro rozvoj pozornosti, slovní
zásoby, udržení očního kontaktu, mimická a

OSV - dramatické hry, nácvik a
rozvoj
komunikace v různých
sociálních
situacích,
asertivní
komunikace a komunikační obrana
proti agresi, podpora nonverbální
komunikace

VV – ilustrace knih,
námětová kresba, malba

časopisů,

- pamatuje si a úměrně svým artikulační cvičení.
řečovým
schopnostem Psaní velkých písmen na začátku věty a u vlastních
reprodukuje jednoduché říkanky a jmen.
básničky a krátký text podle
názoru
Literární výchova
- dokáže se koncentrovat na Výchova pozorného posluchače a vzbuzení zájmu o
poslech pohádek a krátkých poznávání knih a časopisů.
příběhů
Poslech a vyprávění známé pohádky a krátkého
příběhu, dramatizace.
Přednes říkanek, krátkých básní, které se žáci naučili
zpaměti.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: IV.
Výstup

týdenní časová dotace: 6 hodin
Učivo

Komunikační a slohová výchova
Čtení
- reprodukuje jednoduché přečtené Čtení krátkých textu se snahou o porozumění
texty
Užívání správného slovního přízvuku
- vyhledává slova v textu
Přirozená intonace
Čtení se správnou výslovností podle individuálních
schopností a možností žáka
Nácvik orientace ve čteném textu
Reprodukce jednoduchých textů
Psaní
- opíše a přepíše slova a věty
Opis slov a vět
-zvládá diktát slov a jednoduchých Přepis slov a vět
vět s názorem a podle svých Diktát slov a jednoduchých vět
individuálních schopností
Formy společenského styku - sloh
Tvoření otázek a odpovědí
- zvládá analýzu a syntézu slov dle Tvoření jednoduchých jazykových projevů na dané
svých individuálních schopností
téma (svátky, roční období…)
užívá
vhodné
formy Vyprávění podle obrázků
společenského styku
Rozvoj komunikačních dovedností, podpora
- vypráví a popisuje skutečnosti přirozené
spontaneity
řečového
projevu
z okolního prostředí na dané téma v konkrétních situacích
Rozvoj slovní zásoby a mluvní pohotovosti, úprava
formální stránky řeči

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

HV - rytmizace, relaxační hudba, Návštěva
dechová
cvičení,
cvičení
na divadelních,
pohyblivost jazyka a rtů
filmových
představení a
TV - psychomotorická cvičení, knihovny
koordinační cvičení
Případná
individuální
HV, TV, PV - rozvoj smyslového logopedická
vnímání a motoriky
péče
Využívání
VV - práce s knihou, časopisy, nástěnných
ilustrace
obrazů, tabulí
a dostupných
pomůcek
k
výuce
OSV – rozvoj verbálních i
neverbálních
komunikačních
dovedností v různých sociálních
situacích (omluva, prosba, žádost,
řešení
konfliktů),
vytváření
povědomí
o
odpovědnosti,

- pozná začátek a konec věty, umí
jej označit
-rozlišuje s možností názoru druhy
vět a jejich zakončení
-vytváří slova stejného a opačného
významu

- vypráví pohádku nebo příběh
podle daných otázek
- rozliší báseň od prózy
- vyhledává v příběhu, pohádce
hlavní postavy

Jazyková výchova
Věta jako jazykový celek
Začátek a konec věty v řeči a písmu
Druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací
Věta – slovo
Pořádek slov ve větě
Význam slov
Diferenciace slov
Slova stejného a opačného významu
Slovo – slabika – hláska, písmeno
Analýza a syntéza slov na slabiky a hlásky
Diferenciace hlásek na samohlásky a souhlásky
Délka samohlásek
Literární výchova
Tiché čtení
Diferenciace pojmů kniha, noviny, časopis, ilustrace
a text
Čtení pohádek, poznávání hlavních postav
Diferenciace veršů a prózy

spolehlivosti, respektování vztahů
ve skupině, spolupráce ve skupině,
cvičení pozornosti, soustředění,
dovednosti zapamatování

MV – využívání potenciálu médií
jako zdroje informací, rozvoj
komunikačních schopností při
veřejném
vystupování,
rozvoj
kritického přístupu k reklamě,
vhodné
využívaní
médií
v naplňování volného času, rozvoj
schopnosti týmové práce

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: V.
Výstup

týdenní časová dotace: 7 hodin
Učivo

Komunikační a slohová výchova
Čtení
- čte krátké texty s porozuměním Správná technika čtení
- dle svých možností ovládá tiché Čtení kratších textů se snahou porozumět jim
čtení a orientuje se ve čteném Rozvoj tichého čtení
textu
Slovní i větný přízvuk
- snaží se o správný slovní i větný Čtení slov s předložkou
přízvuk při čtení
- čte správně slova s předložkami Psaní
Plynulé psaní slov
- opíše a přepíše jednoduché texty Úprava při psaní – nadpis, okraje, vzdálenost mezi
- dbá na správnou úpravu a písmeny a slovy
čitelnost
písma,
dodržuje Základní hygienické návyky při psaní
vzdálenost mezer mezi slovy
Psaní písmen, slov, vět podle nápovědy
- ovládá psaní hůlkového písma s Opis a přepis jednoduchého tištěného textu
názorem
Formy společenského styku - sloh
- má vytvořenu odpovídající Doplňování vět. Obměna vět
slovní zásobu podle svých Tvoření otázek
individuálních
komunikačních Odpovědi na otázky
schopností
Reprodukce textu
- domluví se v běžných situacích Vypravování podle obrázků či vlastních zážitků
- v mluveném projevu dle svých Formy společenského styku (uvítání, rozloučení,
možností volí správnou intonaci, blahopřání, psaní jednoduchého sdělení na
přízvuk, pauzy a tempo řeči
pohlednici – úprava, adresa)

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

HV - rytmizace, relaxační hudba, Využití
dechová
cvičení,
cvičení
na nástěnných
pohyblivost jazyka a rtů
obrazů
a
tabulí.
TV - psychomotorická cvičení,
koordinační cvičení
Využití
dostupných
HV, TV, PV - rozvoj smyslového pomůcek
vnímání a motoriky a paměti
k výuce.
Práce s knihou,
VV - práce s knihou, časopisy, časopisy.
ilustrace
Případná
VV, PV, TV - cvičení pro rozvoj individuální
pozornosti, slovní zásoby, udržení logopedická
očního kontaktu
péče
OSV – rozvoj verbálních i
neverbálních
komunikačních
dovedností v různých sociálních
situacích (omluva, prosba, žádost,
řešení
konfliktů),
vytváření
povědomí
o
odpovědnosti,
spolehlivosti, respektování vztahů

- s názorem napíše správně a
přehledně jednoduchá sdělení
- tvoří otázky a odpovídá na ně
- určuje samohlásky a souhlásky
- rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné
souhlásky
- ovládá pravopis tvrdých a
měkkých slabik s možností názoru
- pozná a určuje druhy vět
- podle svých individuálních
možností a schopností správně
vyslovuje a píše znělé a neznělé
souhlásky
- podle svých individuálních
možností a schopností správně
vyslovuje a píše slova se
skupinami dě – tě – ně – bě – pě –
vě – mě
- řadí slova podle abecedy
- pozná podstatná jména a slovesa
- rozlišuje prózu a verše
reprodukuje
text
podle
jednoduché osnovy
- určí v přečteném textu hlavní
postavy a jejich vlastnosti
- rozlišuje pohádkové prostředí od
reálného
- vypráví zhlédnutý divadelní
nebo filmový příběh podle daných
otázek
- dramatizuje jednoduchý příběh

Tvoření vět na daná slova

ve skupině, spolupráce ve skupině,
cvičení pozornosti, soustředění,
dovednosti zapamatování

Jazyková výchova
Opakování učiva z předešlých ročníků
Souhlásky tvrdé, měkké a obojetné
MV – využívání potenciálu médií
Psaní správného -i, -y, po tvrdých a měkkých jako zdroje informací, rozvoj
souhláskách
komunikačních schopností při
veřejném
vystupování,
rozvoj
kritického přístupu k reklamě,
vhodné
využívaní
médií
Výslovnost a psaní znělých a neznělých souhlásek v naplňování volného času, rozvoj
na konci a uvnitř slova (jednoduché případy)
schopnosti týmové práce
Vyslovovat a psát slova se skupinami dě – tě – ně,
bě – pě – vě – mě
MKV – komunikace s příslušníky
odlišných sociokulturních skupin,
uplatňování
svých
práv
a
respektování
práv
druhých,
uvědomování si možných dopadů
Literární výchova
verbálních i neverbálních projevů,
Určování hlavní postavy, vlastností postav
odpovědnost za své chování,
Rozlišení místa a času děje, prostředí reálné a seznámení s kulturou a jazykem
pohádkové
jiných sociokulturních skupin,
Sledování doporučených televizních a rozhlasových chápání
významů
pojmů
pořadů
tolerance,
empatie,
solidarita
v kolektivu, skupině
Abeceda, abecední řazení slov
Výslovnost a psaní výrazů s předložkami
Vlastní jména

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: I.
Výstup

týdenní časová dotace: 4 hodiny
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Číslo a početní operace
OSV, VDO – vzájemná pomoc a
- čte, píše a používá číslice v Obor přirozených čísel do 5
spolupráce žáků
oboru do 5
– čtení čísel
– psaní číslic
- sčítá a odčítá s užitím názoru v – přiřazování čísla a prvků, vytváření souborů s ČJ – rozvoj slovní zásoby (nové
pojmy)
oboru do 5
daným počtem prvků
– porovnávání – mnoho, málo, více, méně, stejně
- porovnává množství a vytváří – porovnávání čísel s názorem
soubory prvků podle daných – pojmy +, - ,= , < , >
kritérií v oboru do 5
– číselná řada v oboru do 5
– rozklady čísel v oboru do 5
- poznává a aplikuje matematické – porovnávání čísel v oboru do 5
pojmy + , - , =, < , >
– sčítání, odčítání a dočítání v oboru do 5
- slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 5
- řeší jednoduché slovní úlohy na – řadové číslovky v oboru do 5
sčítání a odčítání v oboru do 5
– opis příkladů z tabule, učebnice
Závislosti, vztahy a práce s daty
Poznávání vlastností předmětů, třídění podle
vlastností
PV – poznávání a třídění předmětů
Poznávání barev, třídění podle barev
- orientuje se v prostoru
Orientace v prostoru - nahoře, dole, uprostřed, pod,
nad, vlevo, vpravo, před, za, první, poslední, vpředu,
VV – poznávání barev
- používá výrazy vpravo, vlevo, vzadu
pod, nad, před, za, nahoře, dole, Určování počtu mincí, rozlišování hodnot, TV – orientace v prostoru

Poznámky

vpředu, vzadu

procvičování sčítání a odčítání v oboru do 5 s
použitím platidel

uplatňuje matematické znalostí
při manipulaci s penězi
Geometrie v rovině a v prostoru
Rozlišování geometrických tvarů
– kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník
– koule, krychle, válec
- poznává a pojmenovává
geometrické tvary
–

VV - poznávání tvarů

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: II.
Výstup

týdenní časová dotace: 4 hodiny
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Číslo a početní operace
- čte, píše a používá číslice v Obor přirozených čísel do 10
OSV, VDO – vzájemná pomoc a
oboru do 10
– čtení čísel
spolupráce žáků
– psaní číslic
- sčítá a odčítá s užitím názoru v – přiřazování čísla a prvků, vytváření souborů s
oboru do 10
daným počtem prvků
– porovnávání čísel s názorem
ČJ – rozvoj slovní zásoby (nové
- porovnává množství a vytváří – pojmy +, - , = , < , >
pojmy)
soubory prvků podle daných – číselná řada v oboru do 10
kritérií v oboru do 10
– rozklady čísel v oboru do 10
– porovnávání čísel v oboru do 10
- poznává a aplikuje matematické – sčítání, odčítání a dočítání v oboru do 10
PV – manipulace s předměty
pojmy + , - , =, < , >
- slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 10
– řadové číslovky v oboru do 10
- řeší jednoduché slovní úlohy na – opis příkladů z tabule, učebnice
sčítání a odčítání v oboru do 10
- rozkládá čísla v oboru do 10

doplňuje jednoduché tabulky,
schémata a posloupnosti čísel
v oboru do 10
– uplatňuje matematické znalosti
při manipulaci s penězi
–

Závislosti, vztahy a práce s daty
- sčítání a odčítání v tabulkách, číselné řetězce,
spojování příkladu se správným výsledkem
- určování počtu mincí, rozlišování hodnot,
procvičování sčítání a odčítání v oboru do 10 s
použitím platidel

Poznámky

- poznává a
geometrické tvary
- používá pravítko

Geometrie v rovině a v prostoru
Rozlišování geometrických tvarů
pojmenovává – kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník
– koule, krychle, válec
Základní tvary v rovině
- rýsování přímek podle pravítka, kresba křivek

VV - poznávání tvarů

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: III.
Výstup

týdenní časová dotace: 4 hodiny
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Číslo a početní operace
-čte, píše a používá číslice v oboru Obor přirozených čísel do 20
OSV, VDO – vzájemná pomoc a
do 20, seznamuje se s čísly do 100 – čtení čísel
spolupráce žáků
– psaní číslic
-sčítá a odčítá s užitím názoru v – přiřazování čísla a prvků, vytváření souborů s
oboru do 20
daným počtem prvků
– porovnávání čísel s názorem
-porovnává množství a vytváří – pojmy +, -, =, < , >
ČJ – rozvoj slovní zásoby (nové
soubory prvků podle daných – číselná řada v oboru do 20
pojmy), psaní číslic
kritérií v oboru do 20
– rozklady čísel v oboru do 20
-poznává a aplikuje matematické – porovnávání čísel v oboru do 20
pojmy + , - , =, < , >
– sčítání, odčítání a dočítání v oboru do 20
- slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20
- řeší jednoduché slovní úlohy na – řadové číslovky v oboru do 20
sčítání a odčítání v oboru do 20
– opis příkladů z tabule, učebnice
- rozkládá čísla v oboru do 20
- numerace do 100
PV – manipulace s předměty
- násobkové řady 0, 1, 2, 3
- zvládne s názorem násobkové
řady do 3

Závislosti, vztahy a práce s daty

- sčítání a odčítání v tabulkách, číselné řetězce,
spojování příkladu se správným výsledkem
- řešení jednoduchých situací s využitím pomůcek
- zvládá orientaci v prostoru - určování počtu mincí, rozlišování hodnot,
(pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, procvičování sčítání a odčítání v oboru do 20 s

Poznámky

před, za, nahoře, dole, vpředu, použitím platidel
vzadu)
- doplňuje jednoduché tabulky,
schémata a posloupnosti čísel
v oboru do 20
- řeší jednoduché situace podle
pokynů s využitím pomůcek
Geometrie v rovině a v prostoru
uplatňuje matematické znalosti Geometrické tvary
při
manipulaci
s drobnými - trojúhelník, čtverec, obdélník
mincemi
- koule, krychle, válec
–

Základní tvary v rovině
- poznává a pojmenovává - rýsování přímek podle pravítka, kresba křivek
geometrické tvary a umí je - rýsování úseček, jejich značení
graficky znázornit

- používá pravítko
- rozezná přímku a úsečku,
narýsuje je a ví, jak se označují

VV - poznávání tvarů

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: IV.
Výstup

- čte, píše a porovnává čísla v
oboru do 100 i na číselné ose
- rozeznává sudá a lichá čísla
- sčítá a odčítá písemně
dvouciferná čísla
- zapíše a vyřeší jednoduché
slovní úlohy
- zná řady násobků čísel 2 až 10
do 100
- tvoří a zapisuje příklady na
násobení a dělení v oboru do 100
- používá kalkulátor

- zvládne s názorem násobkové
řady do 6

týdenní časová dotace: 5 hodin
Učivo

Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel do 100
– čtení čísel
– psaní číslic
– porovnávání čísel v oboru do 100
– sudá a lichá čísla
– číselná řada v oboru do 100, číselná osa
– sčítání a odčítání násobků 10
– sčítání a odčítání jednotek bez přechodu i
s přechodem desítek
– sčítání a odčítání dvouciferných čísel
- slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 100
– řadové číslovky v oboru do 100
- násobkové řady 4, 5, 6
- slovní úlohy na násobení a dělení v oboru do 100
- užití kalkulátoru

Závislosti, vztahy a práce s daty
- jednotky délky (metr, centimetr), objemu (litr),
hmotnosti (kilogram) a času (hodina)
- seznámení s jednotkami délky, - převody jednotek délky, objemu, času
objemu, hmotnosti a času,
a hmotnosti
jednoduché převody jednotek
- vyhledá a roztřídí jednoduchá - početní operace v tabulkách, číselné řetězce
data podle návodu

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

OSV, VDO – vzájemná pomoc a
spolupráce žáků

PV – měření
ČJ – čtení s porozuměním (slovní
úlohy), psaní číslic
VL – čas, roční období

Poznámky

- orientuje se a čte v jednoduché - určování počtu mincí, rozlišování hodnot,
tabulce
procvičování sčítání a odčítání v oboru do 100
- uplatňuje matematické znalosti s použitím platidel
při manipulaci s penězi
Geometrie v rovině a v prostoru
- úsečka – rýsování, měření délky
- přímka – přímky rovnoběžné a různoběžné
- měří délky úseček
- trojúhelník, čtyřúhelník ( čtverec, obdélník)
- sestrojí rovnoběžky
- osa souměrnosti
- rozlišuje základní rovinné útvary - kvádr, krychle, válec, koule
-určí osu souměrnosti překládáním
VV – prostorové práce
papíru
Aplikační úlohy
- pozná základní tělesa
- číselné a obrázkové řady
- řeší jednoduché praktické slovní - doplňovačky
úlohy, jejichž řešení nemusí být
závislé
na
matematických
postupech

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: V.
Výstup

- čte, píše a porovnává čísla v
oboru do 100 i na číselné ose,
numerace do 1000
- rozeznává sudá a lichá čísla
- sčítá a odčítá zpaměti i písemně
dvouciferná čísla
- zapíše a vyřeší jednoduché
slovní úlohy
- zaokrouhluje čísla na desítky i na
stovky s využitím ve slovních
úlohách
- zvládne s názorem řady násobků
čísel 2 až 10 do 100
- tvoří a zapisuje příklady na
násobení a dělení v oboru do 100
- používá kalkulátor
- určí čas s přesností na
čtvrthodiny, převádí jednotky času
v běžných situacích
- převádí vybrané jednotky délky,
objemu, hmotnosti a času
- vyhledá a roztřídí jednoduchá
data podle návodu

týdenní časová dotace: 5 hodin
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Učivo
Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel do 1000
- čtení čísel
- psaní číslic
- porovnávání čísel, číselná osa, zápis a rozklad čísla
v desítkové soustavě
- sudá a lichá čísla
- sčítání a odčítání do 100
- slovní úlohy na sčítání a odčítání, odhad výsledků
- zaokrouhlování čísel na stovky , slovní úlohy
- násobkové řady 7, 8, 9, 10
- násobky 100
- násobení a dělení v oboru násobilek do 100
- slovní úlohy na násobení a dělení v oboru do 100
- práce kalkulátorem

Závislosti, vztahy a práce s daty
- jednotky času – hodina, minuta, určování času na
čtvrthodiny
- jednotky délky (mm, cm, m, km), objemu (l, hl),
hmotnosti (g, kg)
- tabulky, grafy
- určování počtu mincí, rozlišování hodnot,

OSV,

VDO

–

vzájemná

pomoc

Poznámky

a

spolupráce žáků

ČJ – čtení s porozuměním (slovní
úlohy), psaní číslic
PV – měření
ČJ – čtení s porozuměním (slovní
úlohy), psaní číslic

- orientuje se a čte v jednoduché
tabulce
- uplatňuje matematické znalosti
při manipulaci s penězi

procvičování sčítání a odčítání v oboru do 1000 s
použitím platidel
- úlohy na orientaci v prostoru a čase
- manipulační činnosti s konkrétními předměty
VL – čas, roční období

Geometrie v rovině a v prostoru
- měří a porovnává délky úseček
- úsečky
- sestrojí rovnoběžky a kolmice
- přímky – kolmice a rovnoběžky, polopřímka
- znázorní, narýsuje a označí - trojúhelník
základní rovinné útvary
- čtyřúhelník – čtverec, obdélník
určí
osu
souměrnosti - kruh, kružnice
překládáním papíru
- osa souměrnosti
- vypočítá obvod mnohoúhelníku - kvádr, krychle, válec, koule
sečtením délek jeho stran
- pozná základní tělesa
- řeší jednoduché praktické slovní Aplikační úlohy
úlohy, jejichž řešení nemusí být - číselné a obrázkové řady
závislé
na
matematických - doplňovačky
postupech

PV – měření, práce s papírem

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informatika
Ročník: IV.
Výstup

Učivo

týdenní časová dotace: 1 hodina
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

-umí korektně zapnout a vypnout Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a
stanici a přihlásit se do a odhlásit odhlášení ze sítě
ze sítě

-orientuje se na klávesnici, zná Práce s klávesnicí a myší
funkce nejdůležitějších kláves
· Části klávesnice
(Enter, Esc, Delete, Shift …)
· Pojmy klik, dvojklik, uchopení a tažení
- ovládá základní operace s myší:
klik - výběr, tažení se stisknutým
levým tlačítkem, dvojklik, klik
pravým tlačítkem
Práce s aplikacemi
- orientuje se v prostředí počítače
· Spuštění aplikace Malování
- dokáže vyhledat a spustit
· Spuštění aplikace Word Pad
základní aplikace, přepínat mezi
· Spuštění aplikace Kalkulačka
aplikacemi
· Přepínání mezi aplikacemi

OSV – kreativita
ČJ- jednoduché texty
M- základní matematické operace
M – plošné objekty
OSV – kreativita

Prohloubení znalostí z vzdělávacích
oblastí M, ČJ, P
Příklady výukových programů pro
různé předměty
VDO – SW pirátství

Grafika
· programy na tvorbu obrázků
- s použitím nástrojů dokáže
· uložení vytvořeného obrázku nebo změn,
nakreslit obrázek a uložit jej, příp.
MV
–
kritický
přístup
otevření obrázku
otevřít pro změny a změněný
k informacím, ověřování zdrojů
základní nástroje a možnosti nastavení (tvary štětce,

Procvičení práce
s myší.

znovu uložit

barvy, základní tvary …)

- naučí se ovládat vzdělávací
programy a jednoduché didaktické · vzdělávací výukové programy
hry
· didaktické hry – součásti výukových programů,
pracuje
s výukovými
a
stahované z internetu
zábavnými
programy
podle · procvičení práce s myší, klávesnicí
pokynu
Internet
· fungování Internetu, internetová adresa
· www stránka
- umí vyhledat informace na
· Internetový prohlížeč
Internetu jednoduchými cestami
· Vyhledávání na Internetu

VEGS – vyhledávání informací o
světě
MKV – komunikace s lidmi
různých kultur
VDO - svoboda slova i jeho
nebezpečí, pluralita názorů

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informatika
Ročník: V.
Výstup

Učivo

týdenní časová dotace: 1 hodina
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a
- umí korektně zapnout a vypnout odhlášení ze sítě
stanici a přihlásit se do a odhlásit
ze sítě
HW - HARDWARE
Skříň (základní jednotka) – procesor, pevný disk
vysvětlí
význam
pojmu (HDD), operační paměť (RAM), základní deska,
HARDWARE, pojmenuje a zařadí zdroj, mechaniky (disketová, CD, DVD)
nejběžnější součásti a zařízení Periferie – klávesnice, myš, monitor, tiskárna,
počítače
scanner, reproduktory, …
SW – SOFTWARE
= programy
vysvětlí
SOFTWARE

význam

pojmu Práce s klávesnicí a myší
Příklady výukových programů pro
· části klávesnice
různé předměty.
pojmy: klik, dvojklik, uchopení a tažení
- orientuje se na klávesnici, zná
funkce nejdůležitějších kláves Grafika
VDO – SW pirátství
(Enter, Esc, Delete, Shift …)
· programy na tvorbu obrázků
- s myší ovládá základní operace: · uložení vytvořeného obrázku nebo změn,
klik - výběr, tažení se stisknutým
otevření obrázku
levým tlačítkem, dvojklik, klik základní nástroje a možnosti nastavení (tvary štětce,
pravým tlačítkem – místní menu
barvy, základní tvary …)
Textové editory
- s použitím nástrojů dokáže · pojem: textové editory (příklady: Word

Poznámky

Ukázka vnitřních
součástí základní
jednotky – skříně.

Procvičení práce
s myší

nakreslit obrázek a uložit jej, příp.
,Wordpad…)
otevřít pro změny a změněný · uložení, otevření souboru
znovu uložit
· pohyb v dokumentu (klávesnice, myš)
M - plošné objekty
· označení části textu do bloku
- ve Wordu, Wordpadu dokáže · psaní, oprava textu (vel. pís. s diakritikou, další OSV – kreativita
napsat krátký text včetně dodržení
znaky)
základních
typografických · základní typografická pravidla (psaní mezer za
pravidel, otevřít existující soubor,
interpunkčními a dalšími znaky)
upravit
vlastnosti písma a · písmo – typ, velikost, tučné, kurzíva, podtržené,
odstavce, příp. vložit obrázek,
barva (panel nástrojů)
změnit jeho vlastnosti a umístit jej
· zarovnání odstavce (panel nástrojů)
v textu
vložení obrázku - WordArt, klipart – formát obrázku
- dokáže uložit změny na stejné
(velikost, barvy a čáry - výplň a ohraničení)
místo nebo jinam, příp. pod jiným
názvem
Internet:
MV
–
kritický
přístup
co to je, kdy vznikl, služby Internetu
k informacím, ověřování zdrojů
VEGS – vyhledávání a komunikace
El. pošta = e-mail
informací o světě
· vztah k Internetu
MKV – komunikace s lidmi
- nezaměňuje pojmy Internet a · pojem: poštovní programy (příklady: MS z různých kultur
Outlook, MS Outlook Express)
web
spuštění poštovního programu, odeslání zprávy,
OSV – pravidla komunikace
čtení došlých zpráv a mazání zpráv
- dokáže napsat zprávu, přečíst si
WWW = world wide web = web:
došlou zprávu, smazat zprávu
· vztah k Internetu
- na webu dokáže vyhledat stránku · pohyb po webu:
- přes hypertextové odkazy
o určitém tématu. Z webovské
- známá adresa
stránky dokáže uložit obrázek
- jednoduché vyhledávání
· ukládání z webu:
obrázek

Vyhledávání webovských stránek o
tématech z různých předmětů.
VDO – svoboda slova (i jeho
nebezpečí), pluralita názorů

- orientuje se ve struktuře složek,
rozlišuje místní a síťové disky
- dokáže vytvořit složku nebo
prázdný soubor, přejmenovat je,
zkopírovat či přesunout, případně
je odstranit

Práce se složkami a soubory:
· nejznámější manažery (Správce souborů, Tento
počítač, Průzkumník, …)
· pojmy:disk (logický), složka (adresář), soubor
postupy vytvoření, přejmenování, kopírování,
přesunu a odstranění složky či souboru

Navazuje na:
· HW (pevný disk, paměťová
média – CD, disketa …)
ukládání souborů (obrázky, texty) v
editorech

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
Ročník: I.
Výstup

týdenní časová dotace: 2 hodiny
Učivo

Místo, kde žijeme
- orientuje se v okolí bydliště a Škola začíná – popíše třídu, školu a její okolí
v okolí školy
Seznamuje se základy dopravní výchovy
- zvládá a popíše cestu do školy
- zná jméno třídní učitelky a
ředitele školy
- chová se ukázněně ve škole
-seznamuje se se základy dopravní
výchovy
- připraví si školní potřeby
Rozmanitost přírody
Podzim v přírodě a my – popisuje podzim v místní
- vyjmenuje některé změny krajině, seznamuje se s podzimními pracemi na
v podzimní přírodě v zahradách a zahradě a na polích
na polích
Člověk a jeho zdraví
- uplatňuje hygienické návyky a Péče o naše zdraví - ochrana zdraví a čistota
zvládá sebeobsluhu
- snaží se dodržovat zásady
bezpečného chování tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných
- pojmenuje hlavní části lidského
těla, dokáže sdělit své zdravotní
potíže a pocity

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

VDO – Občanská společnost a
škola jako model otevřeného
partnerství, pravidla chování ,
výchova den občana v rámci
třídního kolektivu, výchova k
samostatnosti,ke
smyslu
pro
spravedlnost,
odpovědnost
a
ohleduplnost

MKV - kulturní rozdíly, lidské
vztahy, tolerance, etnický původ,
diskriminace
a
předsudky,
sbližování a prolínání kulturních
vlivů, poznávání jiných kultur

Poznámky

Lidé kolem nás
- seznamuje se s rolemi rodinných Moje rodina – vztahy mezi jednotlivými členy
příslušníků,
rozlišuje
blízké rodiny, zařízení bytu, co kdo dělá doma, orientace
příbuzenské vztahy
v okolí domova, adresa, prvky sexuální výchovy,
- projevuje toleranci k odlišnostem vztahy mezi oběma pohlavími v daném věku
spolužáků
- snaží se pojmenovat nejběžnější
povolání a pracovní činnosti
Rozmanitost přírody
Příroda v zimě – seznamuje se se změnami počasí
- uvědomuje si změny ročního v zimě Zimní hry a sporty, sport a bezpečnost
období, projevy a znaky
Poznávání ptáků a zvířat, která žijí v tomto období
Tradice Vánoc a Nového roku
Příroda na jaře – změny v přírodě na jaře
- seznamuje se změnami v přírodě Domácí zvířata
na jaře
- pojmenuje domácí zvířata a
jejich mláďata
- seznamuje se s tradicemi
Velikonoc, Svátek matek
Příroda v létě – letní měsíce
- chápe změny ročního období Ovoce, zelenina
příznaky léta
Luční květiny
- seznamuje se s ovocem a
zeleninou, která v tomto období
dozrává
- seznamuje se pomocí názoru
s lučními květy
-osvojuje si znalosti o bezpečnosti
při hrách v přírodě a základy první
pomoci

EMV - Lidské aktivity a problémy
životního
prostředí,výchova
k životnímu
prostředí
vztah
člověka k prostředí, člověk a
příroda,
rozmanitost
přírody,
CHKO, lidské aktivity a životní
prostředí, naše obec

OSV
–
rozvoj
schopností
poznávání, komunikace, mezilidské
vztahy,
spolupráce,
hodnoty,
postoje,
řešení
problémů,
psychohygiena,
cvičení
sebekontroly

VV - námětová kresba a malba
PV – prostorové práce, práce na
pozemku
TV – hygienické návyky při sportu,
zásady bezpečnosti při sportu,
tolerance
ČJ – dramatizace, naslouchání a
rozbor textu

Lidé a čas
- měl by zvládnout jednoduchou Práce a odpočinek – význam slova den, jednotlivé
orientaci v čase
denní činnosti, týden, názvy dnů v týdnu
VEGS – rodinné příběhy, zážitky a
- zná rozvržení svých denních Volný čas - aktivity
zkušenosti, lidové zvyky a obyčeje
činností
- poznává různé lidské činnosti
MV – vyhledávání informací, práce
- seznamuje se s jednoduchými
s dětskými
časopisy,
domácími pracemi
encyklopediemi

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
Ročník: II.
Výstup

Učivo

- zvládá orientaci v okolí svého
bydliště, popíše a zvládá cestu do
školy
- seznámí se s nejvýznamnějšími
místy v okolí
- uplatňuje základní pravidla
silničního provozu pro chodce

- vyjmenuje některé
v podzimní
přírodě,
podzimní práce

týdenní časová dotace: 2 hodiny

změny
popíše

- zná a pojmenuje hlavní části
lidského těla
- seznamuje se s činnostmi
podporující zdravý životní styl

Místo, kde žijeme
Škola začíná – popíše třídu, školu a její okolí

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Dopravní hřiště

VDO – Občanská společnost a
Člověk a jeho zdraví
škola jako model otevřeného
Osobní bezpečí
partnerství, pravidla chování ,
Seznamuje s BESIP, dopravní značky
výchova den občana v rámci
Pravidla slušného chování
třídního kolektivu, výchova k
samostatnosti,ke
smyslu
pro
Rozmanitost přírody
spravedlnost,
odpovědnost
a
Podzim v přírodě a my – podzimní práce na ohleduplnost
zahradě, na poli a v sadu
Podzimní měsíce
Odlet ptáků
MKV - kulturní rozdíly, lidské
Člověk a jeho zdraví
vztahy, tolerance, etnický původ,
Péče o naše zdraví, zdravá výživa - otužování
diskriminace
a
Význam pobytu na zdravém vzduchu
předsudky,sbližování a prolínání
Zásady správné výživy
kulturních vlivů, poznávání jiných
Lidské tělo, hlavní části
kultur
Naše smysly orientačně
Lidé kolem nás
Rodina a společnost – mezilidské vztahy, chování
k rodičům, sourozencům
EMV - Lidské aktivity a problémy

Poznámky

zná rodinné role, rozlišuje
blízké příbuzenské vztahy
-pojmenuje nejběžnější povolání a
pracovní činnosti
má
osvojené
základy
společenského chování, projevuje
toleranci k odlišnostem spolužáků

životního
prostředí,výchova
k životnímu
prostředí
vztah
člověka k prostředí, člověk a
Osobní bezpečí
příroda,
rozmanitost
přírody,
Prvky sexuální výchovy, agresivita, obrana proti CHKO, lidské aktivity a životní
agresivním jedincům
prostředí, naše obec
Jednání v obchodě, na poště, u lékaře

Rozmanitost přírody
- vyjmenuje změny ročního Příroda v zimě – příznaky zimy, zimní měsíce
období a základní znaky zimy
Naši ptáci v zimě – sýkorka, vrabec, vrána
- pozná nejběžnější druhy volně Volně žijící zvířata v zimě – zajíc, veverka, liška / OSV
–
rozvoj
schopností
žijících zvířat
nebezpečí vztekliny/
poznávání, komunikace, mezilidské
Stromy v lese – smrk, borovice
vztahy,
spolupráce,
hodnoty,
postoje,
řešení
problémů,
Příroda na jaře – příznaky jara – tání sněhu, ledu, psychohygiena,
cvičení
- seznamuje se změnami v přírodě povodně Jarní měsíce
sebekontroly
na jaře
Jarní květy na louce i v zahradě
- umí pojmenovat domácí zvířata Práce na poli a v zahradě, jarní zelenina
a jejich mláďata
Kvetoucí stromy – včela
- vyjmenuje některé zástupce Přílet ptáků – hnízdění, význam ptactva
VV - námětová kresba a malba
ptáků,
seznámí se s jejich Ochrana přírody – nebezpečí při vypalování trávy
významem pro přírodu
PV – prostorové práce, práce na
pozemku
Příroda v létě – změny v přírodě – účinky slunce,
- odliší změny léta od ostatních letní měsíce
TV – hygienické návyky při sportu,
ročních období
Letní květy na poli, louce a zahradě, senoseč
zásady bezpečnosti při sportu,
- seznamuje se s
ovocem a Letní zelenina, první ovoce
tolerance
zeleninou, která v tomto období Obilí dozrává - budou žně
dozrává
Příprava na prázdniny – opatrnost při koupání, ČJ – dramatizace, naslouchání a
- seznamuje se s pomocí názoru opalování, bezpečnost na výletech.
rozbor textu
s lučními květy, význam slova
senoseč

- osvojuje si znalosti a dovednosti
o bezpečnosti a první pomoci při
letních hrách a pobytu v přírodě

VEGS – rodinné příběhy, zážitky a
zkušenosti, lidové zvyky a obyčeje

Lidé a čas
MV – vyhledávání informací, práce
- zvládá jednoduchou orientaci Práce a odpočinek – lidé a věci / poznat z čeho jsou s dětskými
časopisy,
v čase, seznamuje se s určováním různé věci vyrobeny /
encyklopediemi
času
Části dne – hodiny, režim dne
- zná rozvržení svých denních
činností
rozliší
děj
v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
Ročník: III.
Výstup

- zvládá orientaci v okolí svého
bydliště a v okolí školy, popíše
cestu do školy
- seznamuje se s významnými
místy ve svém okolí

týdenní časová dotace: 2 hodiny
Učivo

Místo, kde žijeme
Škola začíná
Základní pravidla silničního provozu, chování při
dopravní nehodě, první pomoc
Orientace v prostoru, ve svém okolí a v okolí školy

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

VDO – Občanská společnost a
škola -pravidla chování , výchova
den občana v rámci třídního
kolektivu,výchova k samostatnosti,
ke smyslu pro spravedlnost,
odpovědnost a ohleduplnost

Lidé kolem nás
Rodina a společnost
- zná role rodinných příslušníků a Jména svých rodinných příslušníků a příbuzných,
vztahy mezi nimi, rozliší blízké zaměstnání rodičů
příbuzenské vztahy
Role členů rodiny, práva a povinnosti v rodině,
má
osvojeny
základy pomoc rodičům
MKV - Kulturní diference, princip
společenského chování
sociálního smíru,etnický původ- ví, jak se chovat při setkání
poznávání etnických skupin
s neznámými lidmi
Rozmanitost přírody
- pojmenuje některé základní Podzim v přírodě a my
druhy ovoce a zeleniny poznat základní druhy ovoce a zeleniny
rozdíly mezi dřevinami a bylinami Význam ovoce a zeleniny pro naše zdraví
- popíše viditelné proměny Kalendář přírody, péče o přírodu
EMV - Lidské aktivity a problémy
v přírodě v jednotlivých ročních
životního
prostředí,
výchova
obdobích
k životnímu prostředí - vztah
Člověk a jeho zdraví
člověka k prostředí
Péče o naše zdraví
- pojmenuje hlavní části lidského hlavní části lidského těla
VV- námětová kresba a malba

Poznámky

těla
Smyslové ústrojí – zrak, sluch a péče o ně
- uplatňuje hygienické návyky a První pomoc při drobném poranění, chování u lékaře
sebeobsluhu
Osobní bezpečí
- snaží se dodržovat zásady Prvky sexuální výchovy, krizové situace a formy
bezpečného chování tak, aby násilí
neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných
- zvládne ošetření drobných
poranění
Lidé a čas
Orientace v čase
- zvládá jednoduchou orientaci kalendář, roční období – jména měsíců, dnů, dělení
v čase, pozná kolik je hodin
jednotky – hodina, den, týden, měsíc, rok, dělení
- zná rozvržení svých denních hodiny na půlhodinky a čtvrthodinky
činností
- rozliší děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
Rozmanitost přírody
Příroda v zimě
- uplatňuje základní zásady Péče o ptáky, kteří u nás přezimují, nejznámější
chování v přírodě
lesní zvěř, péče člověka o zimní přírodu
- provádí jednoduché pokusy se
známými látkami
Příroda na jaře
- pozná nejběžnější druhy Změny při odchodu zimy a příchodu jara
domácích a volně žijících zvířat
Význam včel
Návrat ptactva
- popíše a porovná viditelné Péče o jarní přírodu
proměny v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích
Lidé kolem nás
- seznamuje se s nejběžnějšími Technika a výroba
povoláními
a
pracovními různé druhy zaměstnání, stavba domu

PV – pěstitelské práce
M – číslice, početní operace

VV- námětová kresba a malba
PV – pěstitelské práce

EMV - Lidské aktivity a problémy
životního
prostředí,
výchova
k životnímu prostředí - vztah
člověka k prostředí

činnostmi
Požárníci – chování při požáru
- měl by vědět jak se chovat při V pekárně – výroba pečiva
setkání s neznámými lidmi
Rozmanitost přírody
Příroda v létě
- popíše a porovná viditelné Opylování květů - včela, čmelák, motýl, účinky
proměny v přírodě
slunce na člověka
- pojmenuje základní druhy ovoce Opatrnost při letních zábavách a o prázdninách
a zeleniny
Hmyz: mravenec, chroust, saranče, rostliny v našem
- pozná rozdíly mezi dřevinami a okolí, květiny, zelenina, stromy, keře, houby
bylinami
- uplatňuje základní zásady
chování v přírodě

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět (vlastivěda)
Ročník: IV.
Výstup

týdenní časová dotace (vlastivěda a přírodověda): 3 hodiny

Učivo

Místo, kde žijeme
Škola
- zvládá orientaci v okolí svého Prostředí školy a život ve škole a jejím okolí
bydliště a v okolí školy, popíše Škola, orientace ve škole
cestu do školy
Právo a spravedlnost - chování, povinnosti a práva
- seznamuje se s významnými žáků ve škole a jeho postih
místy ve svém okolí
Lidé kolem nás
Rodina a společnost – role členů rodiny, práva a
- zná role rodinných příslušníků a povinnosti v rodině, příbuzenské vztahy, život a
vztahy mezi nimi
funkce rodiny datum narození
- rozlišuje blízké příbuzenské Péče o estetické prostředí domova
vztahy
Mezilidské vztahy, základní pravidla společenského
má
osvojeny
základy chování, zájmové organizace a spolky
společenského chování
Právo a spravedlnost – základní práva dítěte,
protiprávní jednání a jeho postih

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

VDO – Občanská společnost a
škola -pravidla chování, výchova
den občana v rámci třídního
kolektivu, výchova k samostatnosti,
ke smyslu pro spravedlnost,
odpovědnost a ohleduplnost

MKV - Kulturní diference, princip
sociálního smíru, etnický původ poznávání etnických skupin

Lidé a čas
Orientace v čase – určování času a měření času,
roční období, kalendář
- zvládá jednoduchou orientaci Den, týden, měsíc, rok
EMV - Lidské aktivity a problémy
v čase
Části dne, dělení dne na hodiny
životního
prostředí,
výchova
- pozná kolik je hodin, zná
k životnímu prostředí - vztah
rozvržení svých denních činností Místo, kde žijeme
člověka k prostředí
rozlišuje
děj
minulosti, Seznámení s plánem obce, mapou

Poznámky

přítomnosti a budoucnosti

Orientace v obci podle plánu
Mapy
- zvládá orientaci v okolí svého Orientace na mapě, barvy na mapě, značky
bydliště, popíše a zvládá cestu do Hlavní světové strany
školy
Mapa místní krajiny
Česká republika
Orientace na mapě ČR
- orientuje se na mapě ČR, určí hranice státu, povrch a podnebí
světové strany
Místo, kde žijeme
Domov a jeho okolí
- zvládá orientaci v okolí svého Krajina v okolí obce, vodní toky, mosty, nádrže
bydliště a v okolí školy, zná Čistota vody, péče o životní prostředí
nejvýznamnější místa v okolí
Orientace v obci, doprava v obci, mezi obcemi
- určí základní světové strany

Osobní bezpečí
- uplatňuje základní pravidla Chování chodců a cyklistů v silničním provozu
silničního provozu pro chodce a Chování při dopravní nehodě, první pomoc
seznamuje se s pravidly pro
cyklisty
Současnost a minulost v našem životě
Památné objekty v obci a okolí, regionální pohádky
- poznává kulturní, historické a a pověsti
přírodní památky v okolí Lidská obydlí dříve a nyní
svého bydliště

VV – námětová kresba, malba
PV – čistota a hygiena při práci a
pracovního prostředí

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět (přírodověda)
Ročník: IV.
Výstup

Učivo

Rozmanitost přírody
Úvod
- rozliší zástupce živé a neživé Člověk a příroda
přírody, seznámí se s postavením Příroda živá a neživá
člověka v přírodě
Příroda na podzim
- popíše viditelné změny v přírodě Charakteristické znaky počasí a přírody
v jednotlivých ročních obdobích
Podzim na zahradě, v sadě, na poli
Příprava na zimu – odlet ptáků
- pozná nejběžnější druhy
domácích a volně žijících zvířat
- uplatňuje základní zásady
chování při styku s nimi

Volně žijící zvířata
Hlavní části zvířecího těla
Způsob života zvířat
Péče o zvířata

- popíše a porovná viditelné Příroda v zimě
proměny v přírodě v jednotlivých Charakteristické znaky počasí a přírody
ročních obdobích
Péče o ptactvo a lesní zvířata, ryby
Člověk a jeho zdraví
Lidské tělo
Části lidského těla, hlavní orgány a orgánové
- pojmenuje hlavní části lidského soustavy a jejich funkce
těla
Rozdíly mezi mužem a ženou

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

VDO – Občanská společnost a
škola - pravidla chování , výchova
den občana v rámci třídního
kolektivu, výchova k samostatnosti,
ke smyslu pro spravedlnost,
odpovědnost a ohleduplnost

MKV - Kulturní diference, princip
sociálního smíru, etnický původ poznávání etnických skupin

EMV - Lidské aktivity a problémy
životního
prostředí,
výchova
k životnímu prostředí – vztah
člověka k prostředí
VV – námětová kresba, malba

Péče o zdraví, zdravá výživa

Poznámky

- uplatňuje hygienické návyky a Hygiena, správný režim dne, racionální výživa
zvládá sebeobsluhu
Nejběžnější nemoci a ochrana před nimi
Úrazy – ošetření
- zvládne ošetření drobných
poranění
Návykové látky a zdraví
Alkohol, kouření a jejich vliv na lidské zdraví
Rozmanitost přírody
Příroda na jaře
- uplatňuje základní zásady Charakteristické znaky přírody a počasí
chování v přírodě
Práce na zahradě, poli a v sadě
- provádí jednoduché pokusy se Byliny, dřeviny, části kvetoucích rostlin
známými látkami
Ochránci a škůdci ovocných sadů a zahrad
Les
- pozná rozdíly mezi dřevinami a Základní druhy jehličnatých a listnatých stromů
bylinami
Lesní byliny a plody
Význam lesů, nepřátelé lesa

EMV - Lidské aktivity a problémy
životního
prostředí,
výchova
k životnímu prostředí – vztah
člověka k prostředí
PV – pěstitelské práce

- vyjmenuje některé druhy lesních Příroda v létě
stromů a rostlin
Charakteristické znaky počasí a přírody
- vysvětlí význam lesa
Senoseč - luční květiny
VV – námětová kresba, malba
Druhy obilovin
Letní ovoce
- popíše a porovná viditelné Rostliny v zahradě
proměny v přírodě v jednotlivých Vycházka k vodě - rostliny, ryby
ročních obdobích
Ochrana přírody
- pojmenuje základní druhy ovoce Chování v přírodě, ochrana přírody - chování
a zeleniny
k přírodě
Péče o životní prostředí, třídění odpadů a jejich PV – pracovní prostředí, hygiena
likvidace
práce, manipulace s materiály
- uplatňuje základní zásady Živelné pohromy a ekologické katastrofy
chování v přírodě

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět (vlastivěda)
Ročník: V.
Výstup

týdenní časová dotace(vlastivěda a přírodověda): 3 hodiny

Učivo

Opakování a prohloubení učiva 4. ročníku
Lidé kolem nás
- rozpozná ve svém okolí Vztahy v rodině
nevhodné jednání a chování Chování ve společnosti
vrstevníků a dospělých
Orientace v obci, orientace podle plánu obce (města)
Ochrana životního prostředí
- popíše polohu svého bydliště na
mapě, začlení svou obec (město)
do příslušného kraje
Místo, kde žijeme
Evropa a ČR
- orientuje se na mapě České Nad mapou naší vlasti
republiky
Orientace na mapě, hlavní světové strany, druhy
- určí světové strany
map, kompas, buzola
- má základní znalosti o České Hranice státu, sousední státy
republice a její zeměpisné poloze Hlavní město Praha
v Evropě
Okolní krajina (místní oblast, region – mapa)
Charakteristické znaky a zvláštnosti krajiny –
- zná region ve kterém bydlí, jeho regionu Litoměřice, vliv krajiny na život lidí,
pamětihodnosti, zvláštnosti a působení lidí na krajinu, významná místa regionu
zajímavosti
Naše vlast – náš domov Česká republika
- pozná státní symboly
Státní symboly
Čechy, Morava, Slezsko
Nejdůležitější pohoří, nížiny, řeky, města v naší

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

VDO – Občanská společnost a
škola -pravidla chování , výchova
den občana v rámci třídního
kolektivu
Výchova
k samostatnosti,
ke
smyslu
pro
spravedlnost,
odpovědnost a ohleduplnost

MKV - Kulturní diference, princip
sociálního smíru, etnický původ poznávání etnických skupin

EMV - Lidské aktivity a problémy
životního
prostředí,
výchova
k životnímu prostředí - vztah
člověka k prostředí
VV – námětová kresba, malba
PV – čistota a hygiena při práci a
pracovního prostředí

Poznámky

republice – informativně podle mapy
Lidé a čas
Současnost a minulost v našem životě
Naše země v dávných dobách
Naše vlast v pravěku – lovci mamutů
Pověsti z minulosti českého státu, regionální pověsti
Příchod Čechů – v souvislosti s Polabím a horou Říp
- vyjmenuje některé vybrané Velkomoravská říše, počátky českého státu, Cyril a
nejvýznamnější
kulturní, Metoděj
historické a přírodní památky Život ve středověku - Karel IV
v okolí svého bydliště
- rozezná rozdíl mezi životem
dnes a životem v dávných dobách
- zná významné události a pověsti,
které se vztahují k regionu a kraji

Shrnutí učiva, aktualizace, vycházky a exkurze

MKV - Kulturní diference, princip
sociálního smíru, etnický původ poznávání etnických skupin
VV – námětová kresba, malba

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět (přírodověda)
Ročník: V.
Výstup

- pojmenuje a popíše hlavní
orgány a funkce orgánových
soustav
- rozliší jednotlivé etapy lidského
života
- poskytne první pomoc při
drobných
úrazech,
přivolá
lékařskou pomoc

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Člověk a jeho zdraví
VDO – Občanská společnost a
Lidské tělo – části lidského těla orgánové soustavy škola - pravidla chování, výchova
a jejich funkce, rozdíly mezi mužem a ženou
den občana v rámci třídního
kolektivu, výchova k samostatnosti,
ke smyslu pro spravedlnost,
Péče o zdraví
odpovědnost a ohleduplnost
První pomoc při úrazech a zlomeninách

Rozmanitost přírody
- pozná propojenost živé a neživé Živá příroda
přírody, přizpůsobení organismů Živočichové
prostředí
Domácí zvířata. Stavba těla. Užitek.
Péče o zvířata. Chov zvířat
- vysvětlí způsob péče o drobná Ptáci
domácí zvířata
Ptáci volně žijící v přírodě
Chovní ptáci (drůbež)
- uvede zástupce živočišné a Stavba těla ptáka
rostlinné říše vyskytujících se Ochrana ptactva
v nejbližším okolí a popíše jejich Hmyz
základní životní podmínky
Užitečný a škodlivý hmyz. Stavba těla hmyzu.
Včela medonosná
Obtížný hmyz
Rostliny
- zvládá péči o pokojové rostliny Základní životní projevy rostlin (dýchání,

MKV - Kulturní diference, princip
sociálního smíru, etnický původ poznávání etnických skupin

EMV - Lidské aktivity a problémy
životního
prostředí,
výchova
k životnímu prostředí - vztah
člověka k prostředí
VV – námětová kresba, malba

Poznámky

přijímání potravy, rozmnožování)
Rostliny na zahrádce, na poli, v lese, u vody apod.
Chráněné rostliny

PV – pěstitelské práce

Neživá příroda
Látky a jejich vlastnosti (pevné, kapalné, plynné)
- pozná propojenost živé a neživé Půda - působení přírodních vlivů, význam půdy,
přírody, přizpůsobení organismů druhy půdy – podle regionu
prostředí
Humus a jeho význam pro úrodnost půdy
- popíše vliv činnosti lidí na Péče o půdu a ochrana půdy
EMV - Lidské aktivity a problémy
přírodu a posoudí, které činnosti
životního
prostředí,
výchova
přírodnímu prostředí pomáhají a Nerost, hornina - pojem, nerosty v místní krajině
k životnímu prostředí - vztah
které ho poškozují
Hlíny cihlářské a keramické
člověka k prostředí
Stavební suroviny: písky, štěrky, žula.
- vyjmenuje některé nerosty a Kamenná sůl
horniny a jejich použití
Uhlí
Ropa a zemní plyn
Voda – výskyt, vlastnosti vody
- provede jednoduchý pokus podle Oběh vody v přírodě, voda spodní a povrchová
návodu
Ochrana vody a vodních toků, úprava vody a její
čištění
VV – námětová kresba, malba
- uplatňuje zásady ochrany přírody Vzduch - vlastnosti vzduchu, složení vzduchu
a životního prostředí
význam vzduchu pro život
Proudění vzduchu, vítr, ochrana ovzduší
- reaguje přiměřeně na pokyny Ochrana člověka za mimořádných událostí –
dospělých
při
mimořádných živelné pohromy a ekologické katastrofy
událostech

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: I.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Vokální činnosti
- učí se správnému dýchání a - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová
držení těla
hygiena)
- provádí hlasová a dechová - hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)
cvičení,
snaží
se
zřetelně
vyslovovat
- seznamuje se s významem not
- rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený
a zpěvní
- učí se vytleskat rytmus podle
vzoru
- rozlišuje krátké a dlouhé tóny
Instrumentální činnosti
- učí se používat dětské hudební - hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat,
nástroje k rytmickým cvičením a jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfova
hudebnímu doprovodu
instrumentáře, zobcových
- poznává a umí pojmenovat fléten)
klavír, kytaru, flétnu, dřívka, - rytmizace, hudební hry (ozvěna)
triangl, hůlky, bubínek,
Hudebně pohybové činnosti
- provádí hudebně pohybovou - taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt)
činnost (držení těla, chůze, - pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)
jednoduché taneční hry, pochod) - hra na tělo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

VEGS – Evropa a svět nás
zajímá
-poznávání Intonační cvičení
provádět
podle
evropské hudby
MKV - Kulturní diference,
Lidské vztahy - hudba
etnických skupin
EMV
–
Základní
podmínky života - výchova
k životnímu prostředí –
hudba – rámus
MV – vnímání autora
mediálních sdělení - výběr
kvalitní hudby
ČJ – slabiky, slova, říkadla
M - číselná řada (Jedna, dvě
..)
PRV - (Prší, prší)
VV – kresba na hudbu

individuálních
dispozic žáků

Poslechové činnosti
- poznává a naučí se vybrané - kvality tónů
vánoční koledy
- hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální,
lidský hlas, hudební nástroj
- poznává vybrané hudební
nástroje (viz hudební nástroje) - hudební styly (hudba pochodová, taneční, populární,
podle zvuku
ukolébavka, …)
- seznamuje se se vznikem hudby,
pozná hymnu ČR a rozumí smyslu
textu

Nabídka poslechových skladeb:

Hymna ČR
ukolébavky, vánoční koledy a písně
A. Vivaldi: Čtvero ročních období
B.Smetana : Vltava

Zpěvníky: Já písnička 1 – 3
Country zpěvník 1 – 3
České hity 20 století 1 – 5
Spirituál kvintet

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: II.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo
Vokální činnosti
- pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti,
hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv,
rozšiřování hlasového rozsahu)
- hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a 3/4
taktu)

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

VV - ilustrace
TV – pochod, taneční krok
ČJ– říkadla
intonační
a
VV - ilustrace
rytmická cvičení
VV– Vánoce
provádět
dle
PV – vánoční výzdoba
individuálních
ČJ – vypravování
dispozic
PRV – lidové zvyky a jednotlivých
Instrumentální činnosti
- umí zazpívat vybrané vánoční koledy
- hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, tradice
žáků
témat, jednoduchých skladbiček pomocí
nástrojů z Orffova instrumentáře, zobcových
- pozná a rozlišuje hudební nástroje podle fléten)
poslechové
zvuku – klavír, trubka, housle, pikola
- rytmizace, hudební hry (otázka – odpověď),
skladby nechávat
- umí užívat některé dětské hudební nástroje
hudební improvizace
hodnotit žáky
Body 1-10
MV – Vnímání autora
Hudebně pohybové činnosti
mediálních
sdělení
- taktování, pohybový doprovod znějící hudby (uplatnění
výrazových
(2/4 takt)
prostředků v hudbě a
- umí se pohybovat podle daného rytmu, při - pohybové vyjádření hudby (pohybová tanci)
tanci
tleskat a do pochodu bubnovat
improvizace)
- umí pohybově vyjádřit hudbu, zpěv s tancem
MKV – Lidské vztahy
Poslechové činnosti
(mezilidské vztahy v lidové
kvality
tónů,
vztahy
mezi
tóny písni)
- hudební výrazové prostředky, hudební prvky
- rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii
stoupavou a klesavou, zeslabování a zesilování
- umí vytleskat rytmus podle říkadel a písní
- zná pojmy notová osnova, noty, houslový
klíč

(pohyb melodie, rytmus)
- hudba vokální, instrumentální, vokálně
- rozlišuje umělou a lidovou píseň
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
- seznámí se s vybranými skladbami klasické i - hudební styly (hudba pochodová, taneční,
populární hudby
populární, ukolébavka, …)

Spirituál kvintet – obrozenecké písně
B. Smetana – Pochod komediantů
I. Čajkovskij – Skřivánek
Nabídka pro nácvik písní:
vánoční koledy - Štěstí, zdraví, Já malý přicházím aj.
Zimní, Dělání, Káča našla ptáče, Jetelíčku náš, Otloukej se píšťaličko, Dú, kravičky, dú, Když jsem já sloužil
a další podle zájmu dětí
Nabídka pro zpěv s tancem: Marjánko, Marjánko, Ach, synku, synku, Na tý louce zelený
Nabídka pro poslechové skladby:

Zpěvníky: Já písnička 1 – 3
Country zpěvník 1 – 3
České hity 20 století 1 – 5
Spirituál kvintet

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: III.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

VV- malba a kresba na hudbu
Vokální činnosti
- umí vytleskat dvoučtvrteční a - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti,
tříčtvrteční takt
hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv,
- umí pojmenovat notovou osnovu rozšiřování hlasového rozsahu)
- rozliší takt dvoučtvrteční, - hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu)
tříčtvrteční,
TV – pochod taneční krok
- rozlišuje celou, půlovou,
čtvrťovou, pozná stoupavou a Instrumentální činnosti
klesavou melodii
- hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat,
- seznámí se s hymnou ČR
jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova
- naučí se zpívat vybrané písně
instrumentáře
- dbá na správné dýchání
- rytmizace, hudební hry (otázka – odpověď),
VV – Vánoce
- rozlišuje nástroje dechové, Hudebně pohybové činnosti
smyčcové, žesťové
- taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4 PV – vánoční výzdoba
takt)
pohybové
vyjádření
hudby
(pohybová ČJ – vypravování
improvizace)
Prv. – lidové zvyky a tradice
Poslechové činnosti
- rozliší rytmus valčíku a polky
- kvality tónů, vztahy mezi tóny
- umí pohybově vyjádřit hudbu
- hudební výrazové prostředky, hudební prvky
(pohyb melodie, rytmus)
- poslechem rozezná hudební - hudba vokální,
instrumentální,
vokálně

Poznámky

nástroje
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
VEGS - Evropa a svět nás zajímá
poslouchá vážnou a populární - hudební styly (hudba pochodová, taneční,
hudbu.
ukolébavka, …)

Nabídka poslechových skladeb: B. Smetana – Luisina polka, Má vlast (Vltava)
A. Dvořák – Humoreska, Slovanský tanec č
P.I. Čajkovskij – Klavírní koncert B moll
W.A.Mozart – symfonie č. 36
Country výběry ( Fešáci, Greenhorns, Spirituál kvintet )
Zpěvníky: Já písnička 1 – 3
Country zpěvník 1 – 3
České hity 20 století 1 – 5
Spirituál kvintet

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: IV.
Výstup

- učí se další písně
- dbá na správné dýchání
- zná pojem houslový klíč
- umí napsat houslový klíč
- rozlišuje délky not
- pozná dynamická znaménka p, f
a umí je v písních použít
- rozlišuje nástroje dechové,
smyčcové, klávesové, drnkací,
bicí
- doprovodí písně na rytmických
nástrojích
- rytmizuje říkadla

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

VV - ilustrace
Vokální činnosti
- pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti,
hlasová hygiena)
- hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu),
rozvíjení činností z 1. období
- hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a 4/4 TV – pochod, taneční krok
taktu)
Instrumentální činnosti
- hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat,
jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova
instrumentáře,
- rytmizace, melodizace a stylizace, hudební
improvizace (tvorba hudebního doprovodu, hudební
hry)

Hudebně pohybové činnosti
- umí pohybově vyjádřit hudbu, - taktování, pohybový doprovod znějící hudby (3/4
valčíkový krok
a 4/4 takt, valčík,)
- pohybové vyjádření hudby ( pantomima a
pohybová improvizace)
- orientace v prostoru (pamětné uchování tanečních
pohybů)

VV – Vánoce
PV – vánoční výzdoba
ČJ – vypravování
VL – lidové zvyky a tradice

MKV - lidské vztahy - vzájemné
obohacování různých kultur kulturní
diference
poznávání
vlastního kulturního zakotvení,
respektování zvláštností různých
etnik

intonační
a
rytmická
cvičení
provádět dle
individuálních
dispozic
jednotlivých
žáků

Poslechové činnosti
- kvality tónů
- seznámí se s životem a dílem B. -vztahy mezi tóny
Smetany, A. Dvořáka a L. Janáčka -hudební výrazové prostředky a hudební prvky
poslouchá vybrané skladby
-hudba
vokální,
instrumentální,
vokálně
- pozná písně ve dvoučtvrtečním a instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
tříčtvrtečním taktu
(rozvíjení činností z 1. období)
-hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční,
ukolébavka, …)
-interpretace hudby (slovní vyjádření)

B. Smetana – Proč bychom se netěšili, Luisina polka, Vltava, Vyšehrad
L. Janáček – Pilky
A. Dvořák – Novosvětská symfonie
W. A. Mozart – Menuet, Malá noční hudba
vánoční hudba
Nabídka pro nácvik písní: Beskyde, Beskyde, Září, Na našem dvoře, Červená růžičko, Už ty pilky, Muzikant, Ten chlumecký zámek, Stojí
vrba košatá, Večerníček, Široký, hluboký, Valčíček, Kolik je na světě věcí, Marjánko, Žežulka, Voláme sluníčko, Kdyby byl Bavorov,
Náchodský zámeček, Zlaté střevíčky, Červená řeka, Tři čuníci, Okoř, Růže z Texasu, vánoční koledy aj.
Nabídka poslechových skladeb:

Nabídka pro zpěv s tancem: variace kroky polkové, valčíkové, mazurka

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: V.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

VV - ilustrace
Vokální činnosti
- pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti,
hlasová hygiena)
- hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)
- hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a 4/4
taktu)
TV – pochod, taneční krok
Instrumentální činnosti
-zná pojmy stupnice, repetice, - hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat,
zesílení, zeslabení
jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfova VV – Vánoce
- odliší tóny podle výšky, síly a instrumentáře
PV – vánoční výzdoba
barvy
ČJ – vypravování
Hudebně pohybové činnosti
-zná původ státní hymny
- pohybové vyjádření hudby ( pantomima a VL – lidové zvyky a tradice
pohybová improvizace)
-umí pohybově vyjádřit nálady
- orientace v prostoru (pamětné uchování tanečních
pohybů)
-seznámí se s relaxací
koncert ván. hudby
-pozná smyčcové nástroje –
housle, violoncello, kontrabas
-dechové nástroje – trubka,
pozoun, lesní roh
-seznámí se s hudebními nástroji
v symfonickém orchestru

Poslechové činnosti
MDV - kritické čtení a vnímání
-naučí se vybrané písně J. Uhlíře a - kvality tónů
mediálních sdělení, vnímání autora
k. Šípa
- vztahy mezi tóny
mediálních sdělení
- hudební výrazové prostředky a hudební prvky
-dbá na správné dýchání
- hudba vokální,
instrumentální,
vokálně
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj

Poznámky

Intonační
a
rytmická cvičení
provádět
dle
individuálních
dispozic
jednotlivých
žáků

-doprovodí písně na rytmické (rozvíjení činností z 1. období)
hudební nástroje
- hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, MKV - lidské vztahy, etnický
ukolébavka, …)
původ
-poslouchá vybrané skladby
- interpretace hudby (slovní vyjádření)
-poslechem
pozná
vybrané
smyčcové a dechové nástroje
VEGS - Evropa a svět nás zajímá
-pozná vánoční hudbu a vánoční
koledy
-pozná trampské písně

Nabídka poslechových skladeb :

J.S. Bach - Braniborské koncerty
Zpěvníky : Já písnička 1 – 3
L.v. Beethoven – symfonie č. 9
Country zpěvník 1 – 3
W.A.Mozart – symfonie č. 36
České hity 20 století 1 – 5
Beatles – Best of
Spirituál kvintet
Olympic – Expedice R. n R.
L. Janáček – Říkadla, Lašské tance
B. Smetana – Libuše (vybrané árie), Prodaná nevěsta (vybrané árie), Má vlast
A. Dvořák – Slovanské tance, Symfonie Z nového světa
W. A. Mozart – Don Giovanni (ukázka), Menuet
J. Händel – Vodní hudba
J. J. Ryba – Česká mše vánoční (ukázka)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: I. – III.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

kresba - práce s tužkou, uhlem, pastelkami, Projekt
vánoční
a
- seznamuje se s technikou kresby s využitím voskovými pastely, tabulovými křídami, tuší
velikonoční
jarmark
měkkého grafického materiálu
rozvíjení citu pro tvar, barvu, velikost;
OSV - smyslové vnímání,
- poznává různé druhy tvarů, vnímá jejich obohacování námětu obsahově i výtvarně
estetika, kreativita
podobnost a odlišnost, rozpozná základní na základě vlastního prožitku
barvy
ČJ - literární výchova
malba - seznámí s technikou práce s různými
- osvojí si základní dovednosti při malbě
druhy štětců (ploché, kulaté) a barvami EMV - tvořivé činnosti
(vodové, temperové, škrobové, voskové v přírodě
pastely)
PŘ - ochrana přírody,
experimenty s barvou - zapouštění, míchání pozorování a chápání změn
- uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky, barev, rozfoukávání, otiskování, malba prsty
fantazii a představivost při výtvarných
OSV, VDO výchova
činnostech
malba na papír, přírodní materiály
k samostatnosti
a
sebekritice, ohleduplnost
prostorové tvoření – modelování
VEGS - evropská
a
stlačování, hnětení, válení hmoty;
světová kultura
- poznává základní vlastnosti plastických
materiálů
práce s hlínou, modelovací hmotou, sádrou
HV – kresba na hudbu,
s hudbou
- seznámí se s technikou dekorativní práce
dekorativní práce - rytmické střídání tvarů,
barev, ploch;
ČJ – literární výchova,

Poznámky

Malování s hudbou,
spojení pohybu s výtv.
činnostmi,
návštěva divadla,
poslech pohádky,

otisky prvků (razítka, bramborová tiskátka)
práce s papírem, textilem, přírodninami

dětské knihy a časopisy –
ilustrace

TV – cvičení jemné a hrubé
kompozice z netradičních materiálů
- umí využít různé materiály při vlastní tvorbě kombinované techniky, koláže
motoriky
a seznámí se s jejich vlastnostmi
(dekorace a výrobky navazující na lidové
tradice v průběhu roku)
M - geometrické tvary
ukázky ilustrátorů dětských knih (M. Aleš, J.
- učí se vnímat výtvarné umění, rozvíjí své Lada, J. Čapek, J. Trnka)
estetické cítění
vlastní ilustrace na základě citového prožitku
aktivní zapojení při estetických úpravách třídy,
- rozvíjí estetické cítění a vztah k životnímu školy;
prostředí, učí se vnímat krásu přírody
vnímá a esteticky hodnotí změny v krajině
- je schopen hovořit o výsledcích své práce se rozvíjení komunikačních schopností, sdílení
spolužáky
prožitků s druhými lidmi, tolerance

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: IV. - V.
Výstup

- zachytí základní tvar zobrazovaného
předmětu
- využívá základní dovednosti pro
vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí
zájem

týdenní časová dotace: 1 hodina
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Učivo

kresba – práce s tužkou, uhlem, pastelkami, EMV, VDO - vztah člověka
voskovými pastely, křídami, tuší
k prostředí, vztah k lidem a ke
společnosti
řízené pozorování - zrakové, hmatové i sluchové
vjemy; využívá vlastní prožitky a fantazii
kresba podle skutečnosti
EMV ekosystémy, ochrana
životního prostředí
ilustrace hračky, předměty denní potřeby,
práce v přírod. terénu (proměny ročních období)

- vnímá a pokusí se vyjádřit vztahy kresba lidské postavy
mezi tvary, barvami, liniemi
o proporcích těla)

(základní

poučení
PŘ - změny v ročních obdobích,
tradice
a zvyky

- kresbou vyjádří své představy o malba – práce se štětci, akvarelovými a
světě
temperovými
barvami, malba na
papír, přírodniny, sklo
PŘ - základní poznatky o lidském
těle
- využívá základních dovedností a
postupů při malbě, seznamuje se kombinace barevných ploch, cit pro volbu
s technikou
míchání
barevných barevnosti, využití barevného kontrastu
odstínů
- seznamuje se se základy kompozice vyjádření emocí, pocitů, nálad ve vlastní tvorbě
výtvarného díla, využívá kontrastu
tvaru a pozadí

Poznámky

- realizuje svůj tvůrčí záměr

tvorba na základě vlastních prožitků, zkušenosti
a fantazie

prostorová tvorba – modelovací hmota, sádra,
keramická hlína, kartony, lepenky, drát, obalový Využití
hudebních,
literárních,
materiál, přírodní materiály
výtvarných děl k rozvoji fantazie a
- tvoří jednoduché prostorové objekty,
představ
sleduje vhodnost materiálů a možnosti volí netradiční postupy, týmová práce
jeho výtvarného zpracování
„asambláž“-spojení různých předmětů a
materiálů
(trojrozměrná obdoba
- vyjádří vlastní fantazii ve výtvarném koláže)
ztvárnění, realizuje svůj tvůrčí záměr
práce s modelovací hmotou, keramickou hlínou
dekorativní práce – textil, papír, přírodniny EMV - využití
- vnímá vztahy mezi tvary, barvami, koláže, kombinované techniky
surovin, třídění
chápe barevné kontrasty, kontrasty
velikostí, podle svých schopností je tvorba jednoduchých ornamentů z různých
uplatňuje při vlastní tvorbě
materiálů

odpadových
a recyklace

VEGS - lidové zvyky a tradice
- členění plochy s využitím linií, využívá techniku dekorativní práce - rytmické
barev, tvarů
střídání tvarů, barev, ploch
užívá písmo v hravých a experimentálních
- při tvorbě vychází ze svých činnostech – „koláž, comics…“
zrakových, hmatových i sluchových
vjemů, vlastních prožitků, zkušeností
a fantazie
sdílení prožitků s druhými lidmi, hodnocení
výsledků, prezentace tvůrčích činností ve třídě i
- učí se vyjádřit pocit z vnímání ve škole

OSV - estetika, kreativita, smyslové
vnímání
VDO - výchova k samostatnosti a
sebekritice, ohleduplnosti

vlastní tvůrčí činnosti, ostatních
spolužáků i z uměleckého díla
ilustrace, filmy pro děti, divadelní představení, návštěvy
VEGS –
- učí se vnímat výtvarné umění, galerií, fotografie
kultura
seznamuje se se základními druhy
výtvarného umění

evropská

a

světová

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: I. - III.
Výstup

týdenní časová dotace: 3 hodiny
Učivo

Činnosti ovlivňující zdraví:
získává
kladný
postoj * příprava před pohybovou činností
k motorickému
učení
a - protahovací, napínací cviky pro zahřátí,
pohybovým aktivitám
uvolňovací,vyrovnávací cvičení,správné držení těla,
správné
dýchání,kompenzační
a
relaxační
cviky,zdravotně zaměřená cvičení, spontánní
pohybové činnosti ( „cvičení pro každý den“)

- seznamuje se a následně
dodržuje zásady bezpečnosti při
pohybových
činnostech,
osvojování
základních
hygienických
návyků
při
pohybových aktivitách

- osvojuje si základní pohybové
činnosti, dovednosti a prostorovou
orientaci

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

VDO – angažovaný přístup
k druhým,
zásady
slušnosti,
tolerance, odpovědného chování,
chování fair play

OSV – obecné modely řešení
problémů, zvládání rozhodovacích
- pohybové hry v různém prostředí ( tělocvična, situací,
schopnosti
poznávání,
hřiště, příroda)
sebepoznávání, poznávání lidí a
- 1. pomoc při úrazech v podmínkách TV (ošetření jednání ve specifických situacích a
drobných poranění)
rolích
- vhodné oblečení a obutí, osobní hygiena
MKV – schopnost zapojovat se do
diskuse, lidské vztahy
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
* pohybové hry
EMV – vysoké oceňování zdraví a
- na rozvoj pohybových dovedností s náčiním i bez chápání vlivu prostředí na vlastní
náčiní , hry pro rozvoj sociálních vztahů, hry zdraví i zdraví ostatních lidí
motivační, tvořivé a napodobovací
* základy gymnastiky
MV
–
interpretace
vztahu
- průpravná gymnastická a jednoduchá akrobatická mediálních sdělení, práce v týmu
cvičení
- nácvik kotoulu vpřed a vzad ( jeho modifikace)

Poznámky

- má osvojeny základní způsoby -skoky prosté z malé trampolínky
lokomoce a prostorovou orientaci - chůze a její modifikace ( lavička, nízká kladina)
podle individuálních předpokladů * základy atletiky
HV – pohybové aktivity, rytmizace,
- běh na 50 metrů
vnímání hudby pohybem
- vytrvalostní běh 3-6 minut ( nebo v odpovídající
vzdálenosti)
- skok do dálky
- hod míčem
* turistika a pohyb v přírodě ( chování,ochrana
- seznamuje se základy plavání, přírody, chůze v terénu
Prvouka - hygiena
bruslení
* bruslení ( dle podmínek školy)
* plavání ( plavecký výcvik dle podmínek školy)
* rytmická a kondiční cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem ( jednoduché tanečky)
Činnost podporující pohybové učení
* základy sportovních her
- učí se reagovat na základní - pokyny a povely v nástupovém a pochodovém
pokyny a povely k osvojované tvaru
činnosti
- základní tělocvičné názvosloví osvojovaných
činností
-pravidla osvojovaných pohybových her a soutěží
( chování „ fair play“)

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: IV. – V.
Výstup

- zvládá podle pokynů základní
přípravu
organismu
před
pohybovou činností i uklidnění
organismu po ukončení činnosti

získává
kladný
postoj
k motorickému
učení
a
pohybovým aktivitám

týdenní časová dotace: 3 hodiny
Učivo

Činnost ovlivňující zdraví:
Příprava před pohybovou činností
- cviky pro zahřátí, protahovací a napínací
(stečinková)
cvičení,
uvolňovací
a
vyrovnávací cvičení, uklidnění po zátěži
Zdravotně zaměřené činnosti
- kompenzační a relaxační cvičení( po statické
činnosti v sedě,ve stoji, při únavě apod.)
- průpravná a koordinační cvičení
- dechová cvičení (správné dýchání)
- správné držení těla
- psychomotorická a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
- rychlostně
silová
cvičení
prováděné
maximální intenzitou po dobu 5 – 20 vteřin
- vytrvalostní činnosti prováděné v setrvalém
stavu po dobu 10-20 minut
- spontánní pohybové činnosti („cvičení pro
každý den“)
-pohybové hry v různém prostředí (tělocvična,
hřiště, příroda)

-1. pomoc při úrazech v podmínkách TV
- je seznámen s významem tělesné -osobní hygiena, hygiena cvičebního prostředí

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

VDO – angažovaný přístup
k druhým,
zásady
slušnosti,
tolerance, odpovědného chování,
chování fair play

OSV – obecné modely řešení
problémů, zvládání rozhodovacích
situací,
schopnosti
poznávání,
sebepoznávání, poznávání lidí a
jednání ve specifických situacích a
rolích

MKV - schopnost zapojovat se do
diskuse, lidské vztahy

Poznámky

zdatnosti pro zdraví a snaží se -vhodné oblečení a obutí
začleňovat pohyb do denního
režimu
Činnost ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Pohybové hry
-na rozvoj pohybových dovedností s náčiním i bez
náčiní
-pohybové hry pro osvojování různých druhů
lokomoce
-hry pro ovlivňování kondičních a koordinačních
- snaží se zdokonalovat základní předpokladů (pohyb. Činnosti jednotlivce, dvojic i
pohybové dovednosti podle svých skupin
pohybových
možností
a -hry motivační, tvořivé a napodobovací
schopností
-vytváření vlastních modifikací osvojených her
- dodržuje
bezpečnosti
činnostech

základní zásady Základy gymnastiky
při
pohybových *průpravná
gymnastická
a
jednoduchá
akrobatická cvičení
- kotoul vpřed a vzad a jeho modifikace
- osvojuje si základní hygienické
- stoj na lopatkách
návyky a bezpečnostní zásady při
- stoj na rukou
pohybových aktivitách
- rovnovážné polohy
- skoky prosté z malé trampolínky
- reaguje na pokyn k provedení
- nácvik odrazu z můstku
pohybové činnosti
- nácvik roznožky a skrčky (koza,bedna)
- přeskoky z oddáleného odrazu
- ručkování ve visu ( hrazda)
- přešvihy z visu stojmo
- náskok do vzporu,sešin
- chůze a její modifikace (lavička, nízká
- osvojuje si základní pohybové
kladina)
činnosti, dovednosti a prostorovou
- rovnovážné postoje, změny poloh, obraty
orientaci
(lavička)

Prvouka - hygiena
EMV – vysoké oceňování zdraví a
chápání vlivu prostředí na vlastní
zdraví i zdraví ostatních lidí

-

náskoky a seskoky ( lavička)
šplh s přírazem na tyči, na laně

*základy atletiky
- zlepšuje svou tělesnou kondici,
- běh na 60 metrů
pohybové projevy a správné
- vytrvalostní běh do 12 minut (nebo na MV
–
interpretace
vztahu
držení těla
odpovídající vzdálenost)
mediálních sdělení, práce v týmu
- základy štafetového a překážkového běhu
- skok do dálky
- skok do výšky
- hod míčem
*průpravná úpolová cvičení
- přetahy, přetlaky, úpolové odpory
*turistika a pohyb v přírodě
- chování, ochrana přírody
HV – pohybové aktivity, rytmizace,
- seznamuje se se základy plavání
- základní poznatky z turistiky (oblečení, vnímání hudby pohybem
a bruslení
obutí, způsob chůze, hygiena)
- chůze v terénu od 6 do 12 km
- modifikace orientačních soutěží a závodů
*bruslení (dle podmínek školy)
*plavání (plavecký výcvik dle podmínek školy)
*rytmická a kondiční cvičení s hudbou a
rytmickým doprovodem
- vyjádření pohybem rytmu, tempa a melodie
- učí se reagovat na základní
- rytmizovaná chůze, základní taneční krok,
pokyny a povely
lidové tance
- snaží se využívat cviky pro Činnost podporující pohybové učení
odstranění únavy
*základy sportovních her
- základní
herní
činnosti
- dodržuje pravidla her a jednání
(přihrávky, driblink, střelba aj.)

jednotlivce

v duchu fair play

-

průpravné hry
hry se zjednodušenými pravidly
základní tělocvičné názvosloví osvojovaných
činností
pravidla osvojovaných pohybových her a
soutěží

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: I. – III.
Výstup

- zvládá základní manuální
dovednosti
při
práci
s jednoduchými
materiály
a
pomůckami

týdenní časová dotace: 2 hodiny v 1. ročníku, 3 hodiny v 2. a 3. ročníku
Učivo

Práce s drobným materiálem
Rozlišování vlastností materiálů a způsobů jejich
užití – přírodniny, modelovací hmota, papír a
karton, textil a drát, materiál pro šití, korálky a další
vhodné materiály.
Seznamování s pracovními pomůckami a nástroji,
jejich funkcí a využitím.

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

OSV – rozvoj jemné motoriky,
pracovních dovedností, základních
vědomostí
o
materiálech,
nástrojích a pracovních postupech

VDO – zodpovědnost za své zdraví
- vytváří jednoduchými postupy
při práci, spolupráce žáků a
různé předměty z tradičních i Používání jednoduchých pracovních operací a vzájemná pomoc při práci
netradičních materiálů
postupů, organizace vlastní práce.
VV – prolínání v při tvorbě
- pracuje podle slovního návodu a Práce montážní a demontážní
prostorových výrobků (barvení,
předlohy
Sestavování jednoduchých modelů ze stavebnic modelování, textilní koláže apod.)
podle předlohy i vlastní představy.
- zvládá elementární dovednosti a
M – geometrické tvary, prostorová
činnosti při práci se stavebnicemi Pěstitelské práce
představivost
Sledování základních podmínek pro pěstování
- provádí pozorování přírody rostlin.
v jednotlivých ročních obdobích a Pozorování a popis změn u klíčících semen.
EMV – podmínky rostlin pro
popíše jeho výsledky
pěstování,
vztah
k životnímu
prostředí
- pečuje o nenáročné rostliny Pěstování pokojových rostlin i rostlin na zahradě.
v bytě i na zahradě
Dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel
při práci.
Prvouka – změny v přírodě
- připraví samostatně jednoduchý
v průběhu roku (roční období)

Poznámky

pokrm
Příprava pokrmů
- upraví stůl pro jednoduché Příprava jednoduché svačiny, vaření čaje.
stolování
Úprava stolu pro stolování.
- chová se vhodně při stolování
Užívání zásad správného stolování.
Práce na PC
- seznamuje se s PC a jeho Výukové programy, práce s myší
možnostmi

Člověk a zdraví – zásady správné
výživy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: IV.
Výstup

týdenní časová dotace: 3 hodiny
Učivo

Práce s drobným materiálem
Práce s papírem a kartonem
Stříhání,lepení,ohýbání, rozměřování ,povrchová
úprava a skládanky
Práce s e dřevem
Seznámení s vlastnostmi dřeva, měření, řezání,
opracování, pilování, zatloukání hřebíků
Práce s kovem
Seznámení s vlastnostmi kovu, opracování tenkého
drátu, kroucení, ohýbání ( šperk )
Práce s různými materiály
Kůže, přírodní materiál, korále
Práce s modelovací hmotou
Druhy a vlastnosti, využití, modelování různých
předmětů, využití šablon a pomůcek ( modelína,
hlína, modurit)

- osvojuje si základní vědomosti o
materiálech
- seznámí se s pracovními nástroji
a náčiním vhodnými k danému
materiálu
- orientuje se v jednotlivých
pracovních postupech, používá
šablony
- dokáže organizovat svoji
pracovní činnost, udržuje pořádek
na pracovním místě
- dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce
- dokáže na modelové situaci
popsat první pomoc při drobném
poranění
- je veden k posouzení své práce a Práce montážní a demontážní
k dokončení výrobku
Sestavování modelů z konstrukčních stavebnic,
sestavování prostorových modelů z kartonu a papíru
-sestaví podle návodu a plánku
daný model
- provádí při
práci se Pěstitelské práce
stavebnicemi jednoduchou montáž Sklizeň , čištění a uskladnění

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

OSV – rozvoj jemné a hrubé
motoriky, rozvíjení kreativity a
dovedností
VDO – spolupráce a pomoc při
práci, respektuje pravidla
MKV- seznámení se s tradicemi
druhých národů
MV – využití časopisů
M- měření
VV- koláže
ČJ- dramatická výchova (loutky
kulisy)
Projektový den – Vánoční jarmark

VEGS – Den Země

Poznámky

Vycházky
přírody

do

Návštěva
ekologického
střediska SEVER
Návštěva výstav
vánoční,
velikonoční
Využití
encyklopedií,
časopisů

a demontáž

Příprava půdy na zimu- pletí, kypření
Pozorování klíčení rostlin – hrách, fazole
Příprava půdy na výsadbu
Výsev, ošetřování a zálivka rostlin
Ošetřování květin ve třídě - přesazování, zálivka
Péče o okrasné keře
Vycházky – péče o životní prostředí

-volí podle druhu pěstitelských
činností
správné
pomůcky,
nástroje a náčiní
- dodržuje zásady hygieny,
bezpečnosti práce a ochrany
zdraví
- poskytne první pomoc při Teorie – půda a její význam, výživa půdy
drobném poranění
- druhy rostlin – jejich pěstování
Péče o člověka a životní prostředí
- vyjmenuje některé druhy ovoce a
zeleniny - jejich využití

- užívá a chápe význam osobní
hygieny
- dodržuje základy hygieny a
bezpečnosti, pravidla a předpisy
při práci
- dokáže na modelové situaci
popsat první pomoc při úrazu
- správně zachází s pomůckami
nástroji a zařízením v domácnosti

Práce v domácnosti a příprava pokrmů
Osobní hygiena a zdravotní výchova
Hygiena vlastního těla – druhy a použití základních
hygienických prostředků
Základní kapitoly ze zdravovědy – drobné poranění,
bodnutí hmyzem
Provoz domácnosti
Kulturní bydlení rozlišovat prvky bytového zařízení
Kultura oblékání – oblečení do školy a na ven
Domácí práce – údržba podlahovin, utírání prachu
Hygiena sociálního zařízení – WC, koupelna
Práce s textilem
Poučení o základních druzích tkanin a jejich užití
Přední steh,přišívání knoflíků
Příprava pokrmů
Základy zdravé výživy
Základní vybavení kuchyně
Seznámení
s používáním
jednoduchého

EMV
–
vztah
k životnímu
prostředí, pozorování přírody
PŘ – příroda v jednotlivých ročních
obdobích – charakteristické znaky
Člověk a příroda, péče o zdraví a
hygiena, péče o zvířata

VEGS – smysl pro odpovědnost,
využití poznatků v běžném životě
VL – péče o estetické prostředí
domova

kuchyňského náčiní a bezpečností při práci
- používá základní kuchyňský Základy stolování a prostírání stolu
inventář
Příprava pomazánek, jednoduché svačiny
- zvládá přípravu jednoduchých Vaření – puding, polévka, hl. jídlo
pokrmů
Pečení – perníčky, moučník, ván. cukroví
užívá
základní
principy Úklid po vaření
stolování, obsluhy u stolu

OSV - osvojování
životního stylu

zdravotního

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: V.

týdenní časová dotace: 4 hodiny

Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

- snaží se volit vhodné pracovní
náčiní
- orientuje se v jednotlivých
pracovních postupech a používá
šablony
- dokáže organizovat svou
pracovní činnost, udržuje pořádek
na pracovním místě
- dodržuje základy hygieny a
bezpečnosti práce
- je veden k posouzení své práce a
k jejímu dokončení
- rozliší vybrané druhy materiálu a
uvede jejich vlastnosti
- při práci využívá prvky lidových
tradic
_ poskytne první pomoc při
drobném poranění

Práce s drobným materiálem
Práce s papírem a kartonem
Muchlání, lepení, stříhání, rozměřování, ohýbání,
povrchová úprava
Práce se dřevem
Měření, orýsování, řezání, opracování ( rašple,
pilník, brusný papír ), seznámení s nástroji v dílně,
seznámení s druhy dřeva – struktura
Práce s kovem
Opracování drátu, ohýbání, štípání, stříhání
Opracování tenkého plechu – stříhání, opilování
Práce s plastem
Seznámení s druhy plastů, řezání, pilování
Práce s kombinovanými materiály
Kůže, textil, přírodniny
Práce s modelovací hmotou
Porovnávání vlastností modelovacích hmot,
používání forem a profilových šablon, modelování
dutých předmětů, barvení a lakování výrobků

OSV – rozvoj jemné motoriky,
soustředění a dovednosti
VDO – uvědomování si vlastní
odpovědnosti
za
druhé
je
ohleduplný a pomáhá

Vycházky do
přírody

VEGS – utváří si pozitivní vztah
k práci, využívá zážitky a vlastní
zkušenosti při práci
MKV – toleruje odlišné názory a
zkušenosti

Návštěva výstav
(vánoční,
velikonoční)

EMV – ochrana přírody, vztah
člověka
k přírodě,
odpovědný
přístup k přírodě
MV – využití aktualit z TV –
rozhlas, časopisy

M – měření
Práce montážní a demontážní
Sestavování obtížnějších modelů z konstrukčních VV – koláže, kombinace barev
stavebnic, sestavování prostorových modelů
- sestaví daný model podle návodu z kartonového papíru, vystřihovánky s využitím ČJ – dramatická výchova (loutky,

Poznámky

Návštěva
ekologického
střediska SEVER

Využití
encyklopedií,
časopisů

a předlohy
předlohy nebo náčrtu
- vysvětlí funkci a užití
jednoduchých pracovních nástrojů
a pomůcek
Pěstitelské práce
- provádí montáž a demontáž
Sklizeň, čištění a uskladnění úrody
Příprava půdy na zimu (pletí, kypření)
- volí podle druhu pěstit. práce Pozorování klíčení rostlin
vhodné pomůcky a nářadí
Výsev, ošetřování a zálivka rostlin, základní
podmínky pro pěstování
Ošetřování pokojových rostlin ve třídě (přesazování,
- uvede základní podmínky a hnojení, zálivka), zásady bezpečné práce s
postupy při pěstování vybraných rostlinami
rostlin
Seznámení s léčivými rostlinami
- ošetřuje a pěstuje pokojové a jiné Vycházky do přírody – péče o životní prostředí
rostliny podle daných zásad
- dodržuje základní hygienické a
bezpečnost při práci
Práce v domácnosti a příprava pokrmů
Osobní a zdravotní výchova
- užívá a chápe význam osobní Hygiena vlastního těla
hygieny
Základní kapitoly ze zdravovědy, ošetřování
- dokáže na modelové situaci drobných poranění, bodnutí hmyzem
popsat první pomoc při úrazu Využití domácí lékárničky
v domácnosti
Provoz domácnosti
- dodržuje pořádek a čistotu Údržba čistoty ve třídě
pracovní plochy
Hygiena sociálního zařízení
- seznámení s druhy bydlení: Kultura bydlení a oblékání
rozlišuje bytové zařízení
Práce s textilem
- módní styly (oblékání) volí Druhy tkanin
vhodné
oblečení
k daným Přišívání knoflíků
podmínkám (škola, volný čas, Přední a zadní steh – šití
sport…)
Háčkování řetízku

kulisy)
PŘ – vztah k přírodě - rostliny,
člověk, hygiena
VL – společenské chování

PŘ – péče o půdu

OSV – psychohygiena:
životní styl

zdravý

MKV – seznamuje se s různými
způsoby
života:
individuální
zvláštnosti (bydlení, pokrmy)

- samostatně navlékne nit
- zvládne přední steh
- dodržuje bezpečnost při práci
s jehlou a háčkem
Příprava pokrmů
vybavení Základní vybavení kuchyně – využití vhodného
kuchyňského náčiní a spotřebičů - bezpečnost práce,
obsluha
- dodržuje základy správného Základy prostírání a stolování
stolování a společenského chování Orientace v základních druzích potravin – výběr,
nákup, skladování
- uplatňuje zásady správné výživy Zdravá výživa, sestavení jídelníčku
připravuje
samostatně Příprava pomazánek a zeleninového salátu
jednoduché pohoštění
Jednoduchá úprava těstovin a brambor. pokrmů
- uvede
kuchyně

základní

5 Učební osnovy
2. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: VI.
Výstup
- reprodukuje text
- čte plynule srozuměním
- předvede dovednost vypravovat
(podle obrázků, podle jednoduché
osnovy)
- popíše předmět, děj pracovní
postup, osobu
- vyplní správně adresu na dopisní
obálce
- sestaví blahopřání (svátek,
novoroční blahopřání)
- napíše dopis rodičům aj.
- kultivovaně se dorozumívá ve
škole i mimo školu
- komunikuje v běžných situacích,
rozlišuje spisovný a nespisovný
jazyk

týdenní časová dotace: 5 hodin
Učivo

Komunikační a slohová výchova
Reprodukce jednoduchý textů
Vypravování
Popis předmětu, děje, pracovního postupu

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

OSV – verbální a neverbální Knihovna
sdělení, dovednost zapamatovat si
Pošta
sociální dovednosti
Dětské časopisy

VDO – formování volních
a
charakterových rysů ( nápaditost, Knihy
vynalézavost, tvořivost)

Divadlo

Dopis, dopisní obálka

VEGS – rodinné příběhy z cest

Pohled, blahopřání

D – vypravování , popis obydlí

Vyjadřování v běžných komunikačních situacích

ICT – komunikace pomocí PC

Kino

VV - např. blahopřání
Jazyková výchova

PV – popis předmětu, pracovního
Opakování učiva z předešlého ročníku – měkké a postupu
tvrdé
- osvojuje si výslovnost a pravopis souhlásky, dlouhé samohlásky, psaní u – ů – ú,
- ovládá pravopis vlastních jmen
spodoba slov, abeceda, vlastní jména, vyjmenovaná
- ovládá abecedu
slova
OSV
–
rozvíjí
dovednosti Pravidla českého
- seřadí slova podle abecedy
po B, L, M
v komunikaci
pravopisu

Hláskosloví a pravopis
- zná vyjmenovaná slova a ovládá Pravopis vyjmenovaných slov P, S V, Z,F
jejich pravopis
- uvědoměle používá i – y po
obojetných souhláskách a u
vyjmenovaných a příbuzných slov
Tvarosloví
- rozpozná podstatná jména
Podstatná jména
- určuje rod a číslo
- užívá vhodný tvar podstatných
jmen ve spojení s předložkami
Slovesa - tvary sloves, časování sloves, koncovky
- rozpozná mluvnický tvar sloves sloves,
- vyhledává slovesa v textu
časování slovesa BÝT – NEBÝT, MÍT –
- určuje osobu a číslo u sloves
NEMÍT
- zvládá časování daných sloves
- utváří infinitiv a vyhledává ho v
textu
- čte správně plynule a dostatečně
rychle
- přirozeně intonuje, používá
správný
přízvuk slovní , větný
- člení věty, dbá na barvu a sílu
hlasu
- rozezná základní literární druhy
a žánry
-čte plynule s porozuměním

Literární výchova
Čtení uměleckých textů
Uvědomělé tiché čtení
Čtení vět s přirozenou intonací a přízvukem
Čtení vět podle smyslu

VDO
–
uvažuje
souvislostech

v širších Slovníky

spisovného jazyka
českého

VEGS – klíč k dorozumívání – PC
poznatky
využitelné
v běžném
životě
MKV – rozvoj komunikace
MV - práce na PC
D – Konstantin a Metoděj – písmo
ICT – komunikace prostřednictvím
elektronické
pošty,
dodržování
vžitých konvencí a pravidel

OSV – poznávání lidí dle
příběhů,mezilidské vztahy, řešení
problémů,rozvoj
schopnosti
poznávání
(soustředit
se,
zapamatovat si)
VDO – zaujímá vlastní stanovisko
demokratické
zásady
v dílech
spisovatelů
VEGS – poznávání života v jiných
zemích
(cestopisy,
literatura),

nahlas i potichu přiměřeně Reprodukce přečteného textu podle jednoduché
náročné texty, vyjádří své pocity z osnovy
přečteného textu a názory o něm
Orientace v ději povídek a pověstí, bajek a členění
dějů na části
Hlavní myšlenka krátkého díla

- orientuje se v literárním textu a Sledování TV a rozhlasových pořadů, návštěva
vystihne hlavní myšlenku
filmového
a divadelního představení – shlédnutí a vyprávění
- ústně formuluje dojmy z příběhu
divadelního představení
- předčítá texty, recituje ústně, Recitace a dramatizace
vyhledává a vymýšlí rýmy

utváří si pozitivní vztah
kulturním rozmanitostem

ke

MKV – Češi a národní obrození,
kulturní
diference – uvědomit si kulturní
zvláštnosti, etniku, kulturu , tradice
a hodnoty¨
MV
- filmová a divadelní
představení,
výběr literatury, mediální sdělení a
jeho
hodnocení,
reklama,
zpravodajství
D – např. období Velké Moravy
( Konstantin a Metoděj ), NO
HV – lidová slovesnost, melodrama,
písničkáři
VV – ilustrace
PV – výroba loutek

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: VII.
Výstup

týdenní časová dotace: 5 hodin
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

Komunikační a slohová výchova
- rozliší základní slohové útvary

Rozlišování jazykových prostředků spisovných a
nespisovných
OSV – verbální a neverbální
- předvede dovednost vypravovat
sdělení, dovednost zapamatovat si
- sestaví osnovu, dodrží časovou Vypravování ( pomocí otázek, vypravování čteného sociální dovednosti
posloupnost
textu, podle dané osnovy, osnova k vypravování)
VEGS – rodinné příběhy ( vánoce)
- užívá vhodných jazykových Reprodukce jednoduchý textů
prostředků
VDO – formování volních
a
- vyjadřuje se souvisle a výstižně
charakterových rysů
v mluvním projevu
- vyhledá hlavní myšlenky textu
- vybírá vhodná slova při nácviku, Popis předmětu, děje, pracovního postupu
popisu, popíše předmět, děj,
pracovní postup
PV – popis předmětu, pracovního
Člověk ve společnosti – telefonování, vztahy,
postupu
-podá informace stručně a zřetelně formy
společenského styku
MKV – naslouchání druhým
- používá tiskopisy a dokáže je
vyplnit
Tiskopisy – poštovní poukázky, podací lístky,
průvodky, objednávka
-

stylizuje

dopis,

používá Dopis

Pošta

ICT – komunikace pomocí PC

kultivovaný písemný projev
- napíše dopis (ve správném sledu
jeho částí)
- kultivovaně se dorozumí ve Vyjadřování v běžných komunikačních situacích
škole i mimo školu
(např. rozhovor u lékaře)
- uvědoměle používá i – y po
obojetných souhláskách, uvnitř
slov
u
vyjmenovaných
a
příbuzných slov
- ovládá pravopis vlastních jmen
států, ulic, zeměpisných názvů

Jazyková výchova

- rozlišuje část předponovou a
příponovou
rozpoznává
předpony
a
předložky, pravopis jejich psaní
- určuje kořen, předponu a
příponu, vyznačuje slovotvorné
základy
- v praxi rozlišuje skupiny běbje,vě-vje, pě – pje
- používá odůvodnění pravopisu
s přihlédnutím ke tvoření slov,
osvojuje si spisovnou výslovnost a
pravopis souhláskových skupin

Nauka o slově
Stavba slov – slovní základ – předpona, slovní
základ,přípona
Předložky a předpony – od, nad, pod, před,
bez,roz,vy,vý,ob,v

Opakování poznatků z nižších ročníků – věta, slovo,
slabika,samohláska, souhláska,vyjmenovaná slova
po B,L,M,P,S,V,Z, spodoba znělosti, písmeno ě , OSV – mluvní cvičení, rozvoj
vlastní jména, podstatná jména, rod, číslo, slovesa, schopnosti poznávání ( paměť,
předložky
soustředění )

Tvarosloví
- pojmenovává vlastnosti a Podstatná jména – číslo, rod podstatných jmen
činnosti u podstatných jmen
Pád podstatných jmen, pádové otázky
- používá pořadí pádů a pádové Skloňování podstatných jmen rodu mužského,

Pravidla českého
pravopisu

otázky
- určuje pád podstatného jména
- rozliší vzory podstatných jmen
- určí rod a číslo

ženského a středního

Literárně
výchovné aktivity
( divadlo, besedy,
kino, výstavy)

Slovesa – určování času u sloves
- vyhledává infinitiv v textu,
určuje osobu, číslo a čas, časuje
slovesa v oznamovacím způsobu
všech časů
Skladba – podmět a přísudek
- shoda přísudku s podmětem
- určuje podmět a přísudek
- určuje správně i – y v příčestí Souhrnná cvičení
minulém
Literární výchova
Rozvoj techniky čtení
- čte plynule s porozuměním, Čtení textů uměleckých a populárně naučných
nahlas i potichu, přiměřeně Tiché čtení s porozuměním
náročné texty
- vyjádří své pocity z přečteného Reprodukování textů z četby
textu a názory o něm
- reprodukuje obsah čteného textu, Dramatizace,recitace
vyjadřuje své pocity z četby

OSV – poznávání lidí podle
příběhů,
dovednost zapamatovat si ( báseň )
MDV – výběr literatury
VEGS – život dětí v jiných zemích
EMV – lidová slovesnost a příroda,
příroda a dobrodružství

MKV – kulturní
diference,
dramatizuje,
k dramatizaci Literární výchova pojmy – báje, bajky,encyklopedie, individuální zvláštnosti etnika,
využívá loutky, maňásky, domýšlí slovník
rozdíly, vzájemné obohacování,
literární
příběhy
(pohádky,
naslouchání druhým
povídky)
Z, P ,D – práce s textem
- předčítá texty, recituje básně,

vyhledává a vymýšlí rýmy
- vysvětlí vznik bajky
vyhledává
informace Spojení čteného textu s ilustrací
v učebnicích, encyklopediích a
slovnících
- využívá poznatků z četby
v dalších školní činnosti
Osvojování literatury poslechem
- orientuje se v dětské literatuře,
zaujímá
postoj
k literárním
postavám, pozná záměr autora a
hlavní
myšlenku,
porovnává
ilustrace různých výtvarníků
- používá literaturu jako zdroj
poznání, prožitků
- navštěvuje divadelní a filmová
představení

VV – ilustrátoři a ilustrace k textům

MV – mediální sdělení , jeho
hodnocení

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: VIII.
Výstup

týdenní časová dotace: 5 hodin
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Komunikační a slohová výchova
Sloh, slohové útvary

OSV – verbální a neverbální
sdělení, dovednost zapamatovat si
- sestaví osnovu, dodrží časovou Vypravování – ústní nebo písemné podle připravené sociální dovednosti
posloupnost
osnovy, vypravování podle otázek, na dané téma
VDO – formování volních a
- předvede samostatný souvislý
charakterových rysů(sebekontrola,
projev- ústní i písemný
tvořivost, vynalézavost)
- vyjadřuje se souvisle a výstižně
v mluveném projevu
VEGS – rodinné příběhy
Popis – krajiny, osoby, pracovního postupu
- vybírá vhodná slova při nácviku
MV-práce s časopisy, mediální
popisu
sdělení a jeho hodnocení, reklama,
- při písemném i mluveném Formy společenského styku – pokračování ve zpravodajství
projevu používá vhodná slova
výcviku psaní
stylizuje
dopis,
používá dopisu, vyplňování tiskopisů, sestavení telegramu, MKV
–využívá
multikulturní
kultivovaný písemný projev
vyplnění dotazníku, sestavení žádosti, stručný poznatky pro vlastní obohacení
- užívá vhodných jazykových životopis
prostředků
Formuláře – adresa, žádost, dotazník, přihláška
EMV – vnímá vztahy člověka a
-používá tiskopisy a dokáže je Tiskopisy – pohled, podací lístek, telegram, prostředí
vyplnit
poštovní poukázka
- napíše žádost
M – psané číselných údajů
Rozhovor
komunikuje
kultivovaně,
Z – popis krajiny, využití znalostí
výstižně, volí vhodné jazykové
prostředky pro danou modelovou
PV – popis pracovního postupu
- rozliší základní slohové útvary

Poznámky

Knihovna
Pošta
Úřady
Dětské časopisy
Knihy
Kino
Divadlo

situaci

Literární výchova
Upevňování
správného
plynulého
čtení
- používá literaturu jako zdroj s porozuměním
poznání a prožitků
Užití vhodné síly, intonace a zabarvení hlasu, se
- čte správně plynule a dostatečně zřetelem
rychle
k obsahu textu
- přirozeně intonuje, používá Čtení novin, časopisů a orientace v nich
přízvuk slovní i větný, člení věty,
frázuje, dbá na barvu a sílu hlasu
- čte plynule s porozuměním
nahlas i potichu přiměřeně
náročné texty
- vyjádří své pocity z přečteného
textu a názory o něm
Literární výchova – pojmy ROMÁN, DRAMA,
- orientuje se v časopisech pro MUZIKÁL - srovnání s OPERETOU
mládež
- stručně vystihne obsah textu
- seznámí se s pojmem román a
drama
- vysvětlí rozdíl mezi románem a Jazyková výchova
dramatem
Opakování učiva z předešlých ročníků
- seznámí se s pojmem muzikál a ( měkké a tvrdé souhlásky, psaní u – ú – ů , spodoba
opereta a vysvětlí rozdíl mezi nimi slov, abeceda, vlastní jména, vyjmenovaná slova,
slovesa, podstatná jména – rod, číslo, pád a vzor
- uvědoměle používá i - y po …..)
obojetných souhláskách uvnitř Nauka o slově – dokončení výcviku pravopisu i - y
slov
u
vyjmenovaných
a po obojetných souhláskách uprostřed slova, pravopis
příbuzných slov
slov se skupinami bě – bje, vě – vje
- využívá znalost vyjmenovaných
slov v praktických cvičeních
-v praxi rozlišuje skupiny bě –
bje,vě- vje

OSV – poznávání lidí dle příběhů,
mezilidské vztahy, řešení problémů
VDO
–
zaujímá
vlastní
stanovisko,dokáže
naslouchat
druhým
VEGS
–
poznávání
života
v evropských zemích (cestopisy,
literatura), utváří si pozitivní vztah
ke kulturním rozmanitostem
MKV – kulturní
diference,
individuální zvláštnosti života
v jiných zemích
MV – kritické čtení a vnímání
mediálního sdělení, rozlišování
zpravodajství, bulvár, reklama,
orientace v textu
ICT – využití časopisů , vyhledávání
informací na PC
HV – poslech
VV – ilustrace
Pravidla českého
pravopisu
PV – koláže
Slovníky
spisovného jazyka
českého
PC

OSV – rozvoj schopnosti soustředit

určí mluvnické kategorie
podstatných jmen, aplikuje jejich
znalost v písemném projevu
- skloňuje podstatná jména podle
vzoru
- určuje pád, číslo, rod, vzor
- rozpozná druhy přídavných jmen
-rozpozná druhy číslovek

Tvarosloví
podstatná jména – tvary podstatných jmen , ve
kterých se často chybuje, pravopis koncovek 1. a 4.
pádu vzoru
pán – hrad - žena
přídavná jména –rozliší přídavná jména tvrdá a
měkká
číslovky – základní a řadové

Skladba
- určuje podmět a přísudek
věty s několikanásobným podnětem
- vyhledá různé podměty
pravopis příčestí minulého při shodě přísudku
- užívá několikanásobné podměty s několikanásobným podnětem
ve větách
- píše správně i – y v koncovkách
příčestí minulého
- vyhledá základní větné členy a
zdůvodní shodu
- používá kultivovaný písemný
projev na základě poznatků o
jazyce a stylu

se a zapamatovat si
VDO – zaujímá vlastní stanovisko
VEGS
–
využití
znalostí
k dorozumívání , význam pro
mobilitu
MV – pravidla komunikace a
argumentace
MKV – specifičnost řeči
ICT – analýza textu, ověřování údajů
D – Konstantin, Metoděj - písmo

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: IX.
Výstup

- dovede svým vypravováním
spolužáky
zaujmout
- předvede samostatný souvislý
projev ústní i písemný
-vyjadřuje se souvisle a výstižně
v mluveném projevu

týdenní časová dotace: 4 hodiny
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

Komunikační a slohová výchova
Vypravování – ústní nebo písemné podle připravené OSV
- verbální a neverbální Pošta
Úřady
osnovy, vypravování podle otázek , na dané téma
sdělení,
Časopisy
sociální dovednosti
Knihy
Média

Dotazy a odpovědi – informace , odpovědi na VDO – vnímání a naslouchání Dopravní spoje
otázky
druhým, formování volních a
charakterových vlastností

-předvede samostatný souvislý
projev /ústní i písemný /
Souvislý projev
- komunikuje kultivovaně a
výstižně, uplatňuje spisovný jazyk Hovorový a spisovný jazyk
- při písemném i mluveném
projevu používá vhodná slova
Popis – můj domov , popis osob , charakteristika
osoby , popis pracovního postupu , popis , orientace
komunikuje
kultivovaně, v plánu města
výstižně, volí vhodné jazykové
prostředky pro danou modelovou Životopis
komunikační situaci

VEGS – smysl pro odpovědnost,
samostatné získávání informací,
využívání
svých
poznatků
v běžném životě a mimořádných
situacích

MKV – tolerance odlišných zájmů,
názorů a schopností, využívání
multikulturních poznatků pro
vlastní obohacení
MV – práce s časopisy, tiskem a
ostatními
médii,
svobodné
vyjadřování svých postojů a
- orientuje se v textu, formuluje Orientace v textu , vyplňování tiskopisů – přihláška chápání odpovědnosti za svá
svůj vlastní názor, vyhledá hlavní ke studiu
sdělení, stavba mluveného a
myšlenku textu
psaného projevu, rozdíl mezi fakty

- používá tiskopisy a dokáže je
vyplnit
- stylizuje dopis, používá kulturní
písemný projev
- v modelových situacích objedná
jídlo, sestaví jídelníček
- objedná časopis, napíše inzerát,
odpoví na inzerát /nabídka,
poptávka, seznámení/
- orientuje se v jízdním řádu,
vyhledá spoje na internetu
- vyplní žádost o vydání
cestovního pasu
- uvědoměle používá i – y po
obojetných souhláskách uvnitř
slov
u
vyjmenovaných
a
příbuzných slov
- v praxi rozlišuje skupiny bě – bje

a fikcí
EMV – vyhledávání informací na
ekologické
téma,
odpovědný
Formy společenského styku – objednání jídla přístup k přírodě
v restauraci , jídelníček
VV, PV – pozvánka, blahopřání,
-sestavení inzerátu/ nabídka – odpověď /
pracovní postupy, řemesla, příprava
-sestavení pozvánky
jídel, výzdoba tabule
-orientace v jízdním řádu – doprava
HV, TV – příprava besídky,
-cestování – vyplňování tiskopisu
vystoupení
VO – funkce a význam rodiny, volba
povolání
Z – plán města, orientace na mapě
Jazyková výchova
Opakování učiva nižších ročníků
ICT – využití internetu, médií
Dopis

Nauka o slově – procvičování známých jevů ve
složitějších,
frekventovaných
případech
/
vyjmenovaná slova, předpony, slovní základ,
přípony, psaní předložek, předpon, slova se
skupinou bě – bje ,…/

Tvarosloví
- přehled slovních druhů ,podstatná jména rodu
- rozlišuje slovní druhy
mužského, středního, ženského / pravopis koncovek
- určí mluvnické kategorie u 1. , 4. , 7. pádu jednotného a množného čísla vzoru
podstatných jmen, aplikuje jejich pán, hrad, žena, město /, přídavná jména –
znalost v písemném projevu
skloňování přídavných jmen, rozlišování tvrdých a
- skloňuje podle vzoru
měkkých př. jmen, shoda přídavných jmen
- rozpozná druhy přídavných jmen s podstatným jménem
Skladba
- věta, základní skladební dvojice , shoda přísudku

Pravidla českého
pravopisu
Slovníky
spisovného jazyka
českého PC

OSV – dovednosti v komunikaci,
rozvoj schopností soustředit se a
zapamatovat si
VDO – zaujímání vlastního
stanoviska, uvažování v širších
souvislostech
VEGS
–
využití
znalostí
k dorozumívání,
význam
pro
mobilitu

Knihovna ,galerie
Dětské časopisy
komunikace, Divadlo , kino

MKV – rozvoj
specifičnost řeči
MV – práce na PC , stavba
mluveného a psaného projevu

- vyhledá základní větné členy a s podmětem, věta jednoduchá a souvětí / nejběžnější
zdůvodní shodu
spojky a, i, ale, aby, že
- rozliší větu jednoduchou a
souvětí
- používá kultivovaný písemný Přehled učiva českého jazyka
projev na základě poznatků o
jazyce a stylu
Literární výchova
- čte plynule s porozuměním, Prohlubování a upevňování získaných návyků
nahlas i potichu přiměřeně správného tichého a hlasitého čtení
náročné texty, vyjádří své pocity
z předčteného textu a názory o
něm
Literární výchova
- rozezná základní literární druhy
a žánry
- zná významné představitele
české literatury
Ukázky divadelních her
- dokáže vyhledat potřebné
informace v oblasti literatury
- dokáže ústně formulovat dojmy Četba ze světové a dětské četby
z četby,
divadelního
nebo
filmového představení
- orientuje se v literárním textu,
vystihne hlavní myšlenku
- používá literaturu jako zdroj
poznání

ICT – analýza textu , ověřování
údajů
OSV – poznávání lidí dle příběhů,
mezilidské
vztahy,
kreativita,
komunikace, kooperace
VDO – zaujímá vlastní stanovisko,
dokáže naslouchat druhým
VEGS – poznávání života ve své i
jiných zemích prostřednictvím
literatury ,
utváření si pozitivního vztahu ke
kulturním rozmanitostem
MKV – kulturní
diference,
kulturní
zvláštnosti,
etnika,
kultura, tradice a hodnoty
MV – filmová a divadelní
představení - výběr literatury ,
mediální sdělení a jeho hodnocení,
kritické
čtení
a
vnímání
mediálního sdělení
HV – lidová slovesnost, národní
písně
VV – ilustrace , ilustrátoři
PV – výroba loutek
D – národní dějiny

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: VI.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

- umí pozdravit, představit se, „Hello“ („Ahoj“)
rozloučit se, oslovit osobu, poděkovat „Good morning“ („Dobrý den“)
- dokáže pojmenovat školní potřeby,
udá jejich barvu, umí pojmenovat „My school bag“ („Moje školní taška“)
základní barvy
- zvládá základní číslovky a jejich „Numbers“ („Čísla“)
pojmenování (1-12)
- seznámí se s tvořením jednoduchých „My classroom“ („Moje třída“)
vět
- seznámí se s tvořením jednoduchých „Hallowen“
otázek a odpovědí, vyjádří souhlas- „What is it?“ („Co je to?“)
nesouhlas
- orientuje se v čase, určuje celé „What time is it?“ („Kolik je hodin“)
hodiny,
- umí představit členy
spolužáky, určí svůj věk

rodiny, „Who is this?“ („Kdo je to?“)
Moje rodina.

- rozlišuje pojmy velký-malý, užívá „Is it big?“ („Je to velké?“
tyto pojmy ve větách

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

MKV - význam užívání cizího jazyka
jako nástroje dorozumění
Využití literatury,

VEGS - Evropa a svět nás zajímá uměleckých děl
– zvyky a tradice anglicky a hudebních žánrů
(hudební ukázky)
mluvících národů
M - základní matematická operace
sčítání

VV, PV – obrázky,
názorných pomůcek

výroba

ČJ – stavba vět, vyprávění, rozvoj
slovní zásoby
HV – písně, rytmická cvičení
OSV - Sociální rozvoj

- umí pojmenovat hračky, užívá tvary „My toys“ („Moje hračky“)
jednotného
a
množného
čísla
podstatných jmen (koncovka „s“);
- učí se vyjádřit polohu předmětu
předložkami „v“, „na“
- zná základní části oblečení, označí „My T-shirt“. („Moje tričko“)
jejich barvu
Oblékání.

Metody, formy, nástroje, pomůcky: říkanky, básničky, písničky, audio nahrávky, výukové programy na PC;
vyhledávání informací, práce se slovníkem, využití tisku, časopisů, internetu,
hry, soutěže,

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: VII.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

- pojmenuje části hlavy a lidského těla. Učí „My head“ („Moje hlava“)
se užívat slovesný tvar „mám“(„I have „My body“ („Moje tělo“)
got“)
- seznámí se s otázkou „Kolik“

„How many?“

- používá slovesné tvary „oblékni-svlékni“. „Oblečení“
Umí pojmenovat názvy oblečení. Rozlišuje
jednotné a množné číslo
- zná dny v týdnu. Seznámí se s předložkou „My week“
„on“
Kalendář.
- učí se používat způsobové sloveso „can“
ve větách („moci, umět“)

„Fruit“
„Ovoce“
při

Poznámky

MKV - význam užívání cizího
jazyka
jako
nástroje
dorozumění

VEGS - Evropa a svět nás
zajímá – zvyky a tradice
anglicky mluvících národů

„Sport“

- umí pojmenovat základní potraviny
„Let’s go shopping“
- rozumí frázi „I like - I don’t like“(„Mám „Nakupování“
rád“ – „Nemám rád“)
„Jídlo a pití“
- pojmenuje základní druhy ovoce
- seznámí se s vazbou „this – these“
- porozumí základním pokynům
přípravě pokrmů

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

VDO - občanská společnost a
škola
Využití literatury,
uměleckých děl
a hudebních žánrů
HV - písničky, říkadla, rytmizace (hudební ukázky)

- zvládne pojmenovat základní druhy „Vegetables“
zeleniny
„Zelenina“
- užívá spojku „or“ („nebo“)ve větách
- umí pojmenovat domácí zvířata, tvoří „My pet“
stručný popis zvířete
„Zvířata, příroda“.

ČJ – stavba vět, vyprávění, rozvoj
slovní zásoby

- učí se chápat a vyjádřit právě probíhající „I am writting“
běžné činnosti, reagovat na jednoduché
pokyny
- seznámí se s přítomným časem
průběhovým (koncovka „-ing“ve slovesech)
- určuje místnosti v bytě, vyjádří právě „At home“
probíhající běžné domácí činnosti
„Domov“
- pojmenuje základní místnosti v budově „My school“
školy (tělocvična, hřiště, učebna…)
„Škola“

VV, PV - kresba, kolážová tvorba

- učí se ovládat fonetickou podobu abecedy „The alphabet“
„Abeceda“
- užívá jednoduché otázky a odpovědi.
„Game“
(slova „what, how, where, how many“)
„Hra“
Metody, formy, nástroje, pomůcky: říkanky, básničky, písničky, audio nahrávky, výukové programy na PC;
vyhledávání informací, práce se slovníkem, využití tisku, časopisů, internetu
hry, soutěže

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: VIII.
Výstup
- seznámí se se zvukovou
podobou
anglické
abecedy
(písnička)
- procvičuje otázky a odpovědi
- tvoří jednoduché věty se
slovesem „I think, I have got“
- používá tázací zájmeno ve
větách (Where is it? Who is this)
- orientuje se ve slovníku

týdenní časová dotace: 2 hodiny (1hodina z disponibilní časové dotace)
Učivo

„Listen, say and act“ (Poslouchej, říkej a předveď)
„Listen, point and say“ (Poslouchej, ukazuj a říkej)
„Ask and anter“ (Ptej se a odpovídej)
Opakování (pozdravy, představení)
„The Engish alfabet“ (Anglická abeceda)
Hláskování jmen
„Have you got a sister?“

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

MKV - význam užívání cizího
jazyka jako nástroje dorozumění
OSV – mezilidské vztahy, (ČJ)
abeceda

Práce se slovníkem (kniha, internet)

VEGS – Evropa a svět nás zajímá –
zvyky a tradice anglicky mluvících
- pozná a umí pojmenovat „Count to twenty“ (počítání do 20, části těla)
základní barvy a části těla
„In the slassroom“ (Ve třídě) – pokyny, pomocné národů
- seznámí se s číslovkami 1 – 20
sloveso (Do, Don´t)
- seznámí se s přivlastňovacími „My Birthday“ – písnička
MKV (M) – základní operace
zájmeny (her, his) a rozumí
sčítání a odčítání
základním pokynům
- umí vytvořit otázku „How „My toys“ (Hračky) – otázka „How many,“ vazba
VV – tematická kresba a malba
many“ a umí vytvořit odpověď
„There is/are.
HV – zpěv anglických písní
- procvičuje oznamovací a tázací
větu s „have got“
„Find the ball“ – (Najdi ten míč) – předložky
- seznámí se se základními
předložkami a procvičuje je ve
větách
- používá ve větách vazbu „There

Poznámky

is/are
- naučí se tvořit množné číslo u
podstatných jmen
- učí se časovat sloveso „be“
v obou číslech
- umí vyjádřit své pocity
- seznámí se s novými slovíčky
k tématu Vánoce

„How are you?“ – otázky, odpovědi
„Kim is ill“ (Kim je nemocná) – časování slovesa to VEGS – Evropa a svět nás zajímá –
be
zvyky a tradice anglicky mluvících
„At Christmas“ (O Vánocích), vánoční přání, národů
písničky

- seznamuje se nezápornou vazbou „My Hobbies“ (Moje záliby) – sloveso I like, I don´t
I like/I don´t like.
like
- učí se používat otázky „What do „My new crayons“
VEGS – životní styl
you like?“
- seznámí se s otázkou „Do you
want…?“ „Do you like…?
- učí se časovat sloveso „can“
- snaží se vyjádřit běžné činnosti
- procvičuje otázky s pomocným
slovesem „can“
- umí pojmenovat barvy

„Kevs robots“ – časování slovesa „can, cant´)
„Play a game“
VV – míchání barev, malba, kresba
„They can mix colours“ – míchání barev, opak.
barev

- umí určit místnosti v bytě
„At home“ (Doma, ubytování)
- zvládne vyjádřit domácí činnosti
- seznámí se s předložkami „mezi, „My address“ – adresa žáků
vedle, naproti, vpravo, vlevo“
- seznámí se s časováním slovesa I „We love dogs“ (Máme rádi psy)
have got
- učí se tvořit věty v přítomném
čase prostém
„Letš cook“ (Pojďme vařit) – vazba OF
- seznámí se s předložkou OF
„Do you eat fruit?“ (Jíte ovoce?)

VDO – občanská společnost a škola
MV – informační zdroje, využívání
komunikačních technologií – CD,
DVD

- naučí se pojmenovávat a Numbers – číslovky do 100
používat číslovky do sta
„Dans day“ (Danův den) – režim dne, písnička
- naučí se tvořit otázku pomocí
slovesa DO
- seznámí se s pravidlem třetí
osoby
jednotného
čísla
s koncovkou S
- učí se pojmenovat základní
druhy sportu
- procvičuje otázky s pomocným
slovesem DO/DOES
- seznámí se s pravidlem tvoření –
ing tvarů.
- procvičuje tvorbu otázek a
odpovědí

„Sport and games“ (Sport a hry) – otázky VEGS – životní styl
s pomocným slovesem Do
„In the park“ (V parku) – tvorba otázek a odpovědí
„Today“ (Dnes) – otázky a odpovědi

- seznámí se se zájmenem „In the town“ (Ve městě)
WHERE
„Little Red Riding Hood“ (Červená Karkulka)
- učí se používat předložky ve „Jack and the beanstalk“ (Jack a fazole)
větách
- procvičuje plynulé čtení a
překlad textu

VDO – občanská společnost a škola

Metody, formy, nástroje, pomůcky:
Říkanky, básničky, písničky, audio
nahrávky, výukové programy na PC,
práce se slovníkem, využití tisku,
časopisů – Sluníčko atd., internetu,
hry.
Dramatizace pohádky – učíme se
„nonverbální komunikaci“

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: IX.
Výstup

týdenní časová dotace: 2 hodiny (1hodina z disponibilní časové dotace)
Učivo

- naučí se tvořit věty se slovesy „My letter“ (Můj dopis)
(love, like, hate)
„Who is who?“ – rodina
- seznámí se se zájmeny that, „Pets and nature“ (Zvířata a příroda)
those, this, there
- pojmenuje základní domácí
zvířata, členy rodiny
- orientuje se ve slovníku
„Food and Drink“ (Jídlo a nápoje)
- vyjádří pocit hladu a žízně
„Better or worse?“
- požádá o vybrané jídlo a pití
„Are they the same?“ slova opačného významu
- pojmenuje vybrané jídlo a
nápoje
- správně použije slovesa have got
a jeho záporu
seznámí
se
s opačným
významem slov a stupňováním
přídavných jmen – pouze 2. st.
„The weather“ (Počasí)
- pojmenuje části dne, dny v týdnu „Calendar“ (Kalendář)
a názvy měsíců
„Computers“ – pomocné sloveso CAN, CANT
- vytváří otázky k textu
- procvičuje pomocné sloveso can
„Let´s do project“
- opakuje pomocné sloveso do, „Sport“
does
„In our flat,“ říkanka

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

MKV - význam užívání cizího
jazyka jako nástroje dorozumění
VDO – občanská společnost a škola
P – poznávání zvířat podle obrázků
Projekt „Příroda kolem nás“ (soutěže,
úkoly v anglickém jazyce)
MKV – lidské vztahy, MV (P)
zdravá výživa

VEGS – Objevujeme Evropu a
svět, MV (Z) – počasí, měsíce, roční
období
MKV – různé způsoby života,
životního stylu v EU

Poznámky

-pojmenuje druhy sportu, vyjádří
oblibu – I like…. I don like…
- procvičuje předložky ve větách
- pojmenuje názvy místností
„In house“ (V našem domě), adress – opakování
seznámí
se
s řadovými
číslovkami
- naučí se určovat čas, hodiny – „What time?“ – hodiny
čtvrt, půl, třičtvrtě
- seznámí se se slovesem MUST
„What´s the matter?“ (Co se děje?), písnička
- seznámí se s vazbou a procvičí si „I´d like it“ (Chtěl bych to), písnička
neurčité členy A/AN
„What´s on TV?“ (Co je TV?)
seznámí
se
s novými „Winter holilys“ (Zimní prázdniny), písnička
předložkami (for, about)
- seznámí se se záporem ve větě
„What´s the date?“ (Jaké je datum?)
- seznámí se s předložkami – IN, „Jobs“ (Povolání) – tvary osobních zájmen
ON, AT a jejich využitím
- seznámí se a upevňuje tvary
osobních zájmen
- seznámí se se třetím stupněm „Farm animasl“ (Domácí zvířata)
přídavných jmen
„ZOO“ – zvířata v ZOO, ceny v britské měně
-procvičuje stupňování přídavných
jmen
- naučí se číst ceny v britské měně
- seznámí se s prostým časem „My timetable“ – rozvrh hodin
budoucím
- poslouchá anglický text
„Revision“ – opakování, hry, písničky

MKV – různé způsoby života,
životního stylu v EU

VDO – občanská společnost a
škola, základy sebeobsluhy, zdraví

MV - informační zdroje, využití
komunikačních
technologií,
sdělovacích prostředků – CD, TV
MKV – individuální zvláštnosti
v povolání jednotlivých států EU
VEGS – Evropa a svět nás zajímá –
zvyky a tradice anglicky mluvících
národů
MV - informační zdroje, využití
komunikačních
technologií,
sdělovacích prostředků – CD, TV
MV (ČJ) – pohádky, písničky,
říkadla

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: VI.
Výstup

týdenní časová dotace: 5 hodin
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Opakování 5. ročníku
- píše, čte, porovnává a
zaokrouhluje čísla v oboru do
10 000
- zvládá orientaci na číselné ose
- písemně sčítá, odčítá do 10 000
- násobí a dělí do 100, násobky
100
- dělí se zbytkem v oboru do 100

Číslo a početní operace
Sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu desítek
Sčítání a odčítání do 1000 s přechodem desítek
Násobení a dělení do 100, násobky 100
Sčítání a odčítání do 10000
Zaokrouhlování čísel
Sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu desítek
Sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem desítek
Násobení a dělení v oboru do 100
Nejbližší menší násobek daného čísla k danému
číslu
Dělení se zbytkem v oboru do 100
Římské číslice

Závislosti, vztahy a práce s daty
- užívá a ovládá převody jednotek Jednotky délky, času, hmotnosti, objemu
délky, hmotnosti, času a objemu
Geometrie v rovině a v prostoru
- umí zacházet s rýsovacími Přímka, úsečka, polopřímka
pomůckami a potřebami
Přenášení úseček
- odhaduje délku úsečky
Porovnávání úseček
- přenáší úsečky, graficky sčítá a Grafický součet úseček
násobí úsečky
Násobek úsečky

VDO - otevřené partnerství, vztahy
ve škole

OSV
rozvoj
pozornosti,
soustředěnosti,
dovednosti
poznávání a řešení problémů

PV - šablony, měření
VV – linie, čáry, grafické techniky

Poznámky

Střed úsečky, osa úsečky
Osová souměrnost
-provádí jednoduché konstrukce Konstrukce trojúhelníku ze tří stran
(čtverec, obdélník, trojúhelník a Přenášení trojúhelníku pomocí kružítka
kružnice)
Vyznačování a rýsování úhlu, popis úhlu
Úhel pravý, tupý, ostrý, přímý
- vyznačuje, rýsuje a měří úhly, Osa úhlu
provádí jednoduché konstrukce
Konstrukce pravého úhlu kružítkem
- řeší praktické úlohy

Aplikační úlohy
Číselné a obrázkové analogie

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: VII.
Výstup

týdenní časová dotace: 5 hodin
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Opakování 6. ročníku
Číslo a početní operace
- píše, čte, porovnává a Číselný obor do 1 000 000
zaokrouhluje čísla v oboru do
- čtení a psaní čísel do milionu
1 000 000
- číselná osa do milionu
- zvládá orientaci na číselné ose
- zaokrouhlování čísel
- písemné sčítání a odčítání do milionu

VDO – otevřené
vztahy ve škole

partnerství,

OSV
–
rozvoj
pozornosti,
soustředěnosti,
dovednosti poznávání a řešení
problémů

Písemné násobení a dělení přirozených čísel do
- písemně sčítá, odčítá, násobí a 10 000
F – převody jednotek
dělí víceciferná čísla, dělí se
- násobení a dělení 10, 100, 1000
zbytkem
- písemné násobení jednociferným činitelem
D – časová přímka
- písemné násobení dvojciferným činitelem
- písemné dělení jednociferným dělitelem
- písemné dělení dvojciferným dělitelem
- dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo,
číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší
společný násobek, dělitel, kritéria dělitelnosti

- zvládá početní úkony s penězi

Závislosti, vztahy a práce s daty
- příklady z praktického života

PV – šablony, měření
VV – linie, čáry, grafické techniky

-

umí

zacházet

Geometrie v rovině a v prostoru
s rýsovacími Úhel, velikost úhlu

Poznámky

pomůckami
(úhloměr)

a

potřebami

-

velikost úhlu, stupeň, úhloměr
měření velikosti úhlů, rýsování úhlů
konstrukce úhlů 60°,120°,30°

Mnohoúhelníky
- trojúhelník
- rozdělí trojúhelníky podle stran
- pravidelný šestiúhelník a osmiúhelník
a úhlů
provádí
konstrukce
mnohoúhelníků
Obvod rovinných obrazců
- obvod trojúhelníku
- vypočítá obvody rovinných
- obvod čtverce
obrazců (trojúhelník, čtverec,
- obvod obdélníku
obdélník)
Aplikační úlohy
Číselné a obrázkové řady
- hledá různá řešení předložených
situací

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: VIII.
Výstup

týdenní časová dotace: 5 hodin
Učivo

Opakování a prohloubení učiva 7. ročníku
Číslo a početní operace
- píše, čte, porovnává a Dělení zpaměti
zaokrouhluje
v
oboru
do Písemné dělení jednociferným dělitelem
1 000 000
Písemné dělení dvojciferným dělitelem
- orientace na číselné ose
- písemně dělí jednociferným a
dvojciferným dělitelem
Zlomek, smíšené číslo
- pracuje se zlomky a smíšenými Výpočet zlomku z celku
čísly
Zlomek jako část celku
Desetinný zlomek, desetinné číslo
- čte desetinná čísla, zná jejich Sčítání a odčítání desetinných čísel
zápis a provádí s nimi základní Násobení a dělení desetinných čísel – 10, 100, 1000
početní operace
Násobení desetinných čísel číslem přirozeným a
číslem desetinným
Zaokrouhlování
- zaokrouhluje desetinná čísla
Závislosti, vztahy a práce s daty
- vyhledává, třídí a porovnává data Grafy, tabulky

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

VDO – otevřené
vztahy ve škole

partnerství,

OSV
–
rozvoj
pozornosti,
soustředěnosti,
dovednosti poznávání a řešení
problémů
F – převody jednotek
D – časová přímka

Poznámky

Geometrie v rovině a v prostoru
- zná a rýsuje základní rovinné Obvody rovinných obrazců
útvary
Rovnoběžníky
- vypočítá obvod kruhu
Lichoběžník
vypočítá
obsah
čtverce, Délka kružnice, obvod kruhu
obdélníku, trojúhelníku a kruhu
Obsahy obrazců
- vypočítá povrch krychle, kvádru Povrchy těles – kvádr, krychle
Rýsování
Druhy čar
- používá technické písmo
Písmo pro technické výkresy
(abeceda, číslice, značky)
- sestrojí základní rovinné útvary Rýsování rovnoběžných přímek
ve středové a osové souměrnosti
Osová souměrnost
Plošné sítě
Šestiúhelník, osmiúhelník
Aplikační úlohy
- aplikuje poznatky a dovednosti Praktické geometrické úlohy
z jiných vzdělávacích oblastí

PV – šablony, měření
VV – linie, čáry, grafické techniky

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: IX.
Výstup

týdenní časová dotace: 5 hodin
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Opakování a prohlubování učiva 8. ročníku
- písemně sčítá, odčítá, násobí a
dělí víceciferná čísla, dělí se
zbytkem
- pracuje se zlomky a smíšenými
čísly
- používá vyjádření vztahu celek –
část (zlomek, desetinné číslo,
procento)
- čte desetinná čísla, zná jejich
zápis a provádí s nimi základní
početní operace

Číslo a početní operace
Desetinná čísla
Dělení desetinných čísel
Dělení přirozených čísel
Dělení desetinného čísla číslem přirozeným
Dělení desetinného čísla desetinným číslem

Procento
- řeší jednoduché úlohy na Základní pojmy procentového počtu
procenta
Výpočet jednoho procenta
- vyhledává, třídí a porovnává data Výpočet procentové části
- provádí odhad výsledku,
zaokrouhluje čísla
Úrok, úroková míra
Rovnice
Jednoduchá lineární rovnice

- používá měřítko mapy a plánu

Závislosti, vztahy a práce s daty
Poměr

VDO – otevřené
vztahy ve škole

partnerství,

OSV
–
rozvoj
pozornosti,
soustředěnosti,
dovednosti
poznávání a řešení problémů

Poznámky

- vypracuje jednoduchou tabulku

- vypočítá povrch a
krychle, kvádru a válce

Dělení v daném poměru
Měřítko plánu a mapy

Geometrie v rovině a v prostoru
Rýsování rovinných obrazců
Obvody rovinných obrazců
objem Povrchy těles
Objemy těles, jednotky objemu
Objem kvádru, krychle a válce

- čte a rozumí jednoduchým
technickým výkresům
- načrtne základní tělesa a sestrojí
jejich sítě
- používá technické písmo

Rýsování
Kótování
Kreslení náčrtů
Pravoúhlé promítání (kvádr, krychle, válec)

- využívá prostředky výpočetní Aplikační úlohy
techniky při řešení úloh
Praktické geometrické úlohy
Číselné a logické řady

F – převody jednotek
D – časová přímka
Z – měřítko map

PV – šablony měření, technické
výkresy

VV – linie, čáry, grafické techniky

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informatika
Ročník: VI.
Výstup

- orientuje se v menu Start
umí
využívat
programy
dodávané s Windows
- chrání data před zneužitím

- dokáže upravit vlastnosti písma a
odstavce, vytvořit jednoduchou
tabulku, vložit obrázek do
dokumentu a ten vytisknout

Učivo
Software, operační systém Windows
· Menu Start
· Hlavní panel Windows
· Programy dodávané s Windows
· Plocha Windows
· Práce s oknem složky či programu
Práce s košem

týdenní časová dotace: 1 hodina
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Výukové programy
předměty
VDO – SW pirátství

pro

Poznámky
různé

Textové editory
· Práce v textovém editoru Word
–
kritický
přístup
· Rozšířená editace textu (formát písma, MV
k informacím, ověřování zdrojů
rozložení a odstavce)
informací
· Tisk a předtisková příprava
· Tabulky, vzorce v tabulce
Vložení obrázku (Word Art, klipart, automatické
tvary) a jeho úpravy

VEGS – vyhledávání informací o
- prokáže schopnost vyhledat Počítačové sítě, Internet
světě
· Opakování z 5. ročníku
www stránku k určitému tématu a
· Vyhledávání a ukládání dat z Internetu do EMV – zjišťování informací o
uložit ji na disk
počítače
stavu
prostředí
(ekologické
Oblíbené stránky Internetu
problémy), ochrana přírody

- umí odpovědět na došlou poštu

Elektronická pošta
OSV – pravidla komunikace
· Opakování z 5. ročníku
Odpověď na došlou zprávu a poslání zprávy
někomu jinému,
· Další prostředky a možnosti elektronické
komunikace

- umí pojmenovat a zařadit běžné Hardware
součásti počítače rozdělit je na
· Opakování z 5. ročníku
vstupní a výstupní zařízení
Periferie- vstupní a výstupní zařízení
- orientuje se v základech práce s
grafickými programy

Grafika
· Opakování z 5. ročníku
· Vektorová grafika, rastrová grafika- 2D,3D
Práce v editoru Malování (zákl. objekty, nástroj
Výběr,
označování,
přesouvání,
nástroj
Tvarování, obdélník, kružnice, mnohoúhelníky,
barvy)

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informatika
Ročník: VII.
Výstup

- zná, kde se provádí konfigurace
Windows
zná
význam
pojmů
defragmentace, komprimace
- pomocí průvodce je schopen
nainstalovat nový program

týdenní časová dotace: 1 hodina
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Učivo
Software, operační systém Windows
· Opakování z 5. a 6. ročníku
· Ovládací panely – konfigurace Windows
· Instalace a odinstalování programů
· Kontrola disku, defragmentace
Komprimování

MDV
–
kritický
přístup
k informacím, ověřování zdrojů
Vyhledávání informací k různým
předmětům

Textové editory
· Opakování z 5. a 6. ročníku
- dokáže napsat a upravit vzhled
· Práce ve Wordu,Openoffice.org
dokumentu
Formátování dokumentu
· Odrážky a číslování
- dokáže upravit vzhled stránky
· Stránka, práce se stránkou (záhlaví, zápatí,
tabulátory, sloupce)
· Operace s dokumentem (oddíly, konec
stránky, oddílu, čísla stránek)
Opravy v dokumentu
Internet, počítačové sítě
· Opakování z 5. a 6. ročníku
· Uživatelské účty, heslo
· Vyhledávací stránky (Google,
Centrum…)

VDO – svoboda slova a jeho
Seznam, nebezpečí, pluralita názorů

Poznámky

- zná některé vyhledávací stránky
a umí je využít

Dezinformace, kriminalita a hackeři na internetu
Elektronická pošta
· Opakování z 5. a 6. ročníku
Připojení přílohy k odesílané zprávě
Hardware
· Opakování z 5. a 6. ročníku
Zásady práce s počítačem
· Moderní technologie výuky – zásady
ovládání interaktivní tabule, technologie,
systémy

Grafika
· Opakování z 5. a 6. ročníku
· Práce v programu Malování
· (Práce v programu Zoner Callisto (křivky,
síť, zrcadlení podle os, text, editace textu,…)
Zoner Media Explorer)
Skenování, základy práce s digitálním
fotoaparátem

MKV – komunikace
z různých kultur

s lidmi

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informatika
Ročník: VIII.
Výstup

Učivo

- zná základy práce s operačním Windows, Software
systémem Windows
Opakování učiva z 5. – 7. ročníku
využívá
různé
výukové
programy

týdenní časová dotace: 1 hodina
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

výukových
předměty

programů

pro

Poznámky

různé

VDO – SW pirátství

- umí vytvořit dokument ve Textové editory
Wordu a upraví tento dokument
Opakování učiva z 5. – 7. ročníku
Počítačové sítě, Internet
- dokáže vysvětlit rozdíl mezi
· Opakování učiva z 5. – 7. ročníku
sítěmi LAN a WAN
· Počítačové sítě (topologie sítí, sítě LAN a
- umí vyhledat vlakové a
WAN, koncepce sítí,…)
autobusové spojení a uloží stránku
· Vlakové a autobusové spojení
na disk
Ukládání stránky www
Sociální sítě – klady a zápory pohybu na sociálních VDO – svoboda slova a nebezpečí
zneužití, pluralita názorů
sítích
- využívá Elektronickou poštu pro Elektronická pošta
komunikaci i pro odesílání
· Opakování učiva z 5. – 7. ročníku
souborů

ČJ – stavba vět, sloh, gramatika
OSV – pravidla komunikace

- umí pojmenovat a zařadit běžné
součásti a zařízení počítače a

Hardware
· Opakování učiva z 5. – 7. ročníku
· Využití počítačů

stručně vysvětlí jejich funkci

Obsah počítačové skříně (zákl. deska, procesor,
HDD, paměť RAM, přídavné karty, zdroj,
mechaniky pro záznamová média,…)

- zvládá základy probraného učiva Grafika
v aplikaci Malování popř. v jiných
· Opakování učiva z předešlých ročníků
grafických programech
· Práce v aplikaci Malování, využívání
- umí vysvětlit rozdíl mezi
geometrických tvarů pro grafickou práci
rastrovým
a
vektorovým
· Rastrové obrázky (velikost obrázku, rozměr,
obrázkem
náhled, obrázkové formáty, …)
- zvládá nástroje grafiky programu
· Zvládnutí grafických nástrojů Interaktivní
SMART
tabule – program SMART
Tabulkový procesor
· Tabulkové procesory
· Prostředí Excelu
· Základní operace s buňkami
- dokáže vytvořit graf a upravit ho
· Pohyb po buňkách, zadávání dat
M – početní operace, grafické
· Označování buněk do bloku
znázorňování hodnot v tabulce
· Kopírování buněk a části tabulky
· Úprava buněk a tabulky
· Styl
· Listy a práce s listy
Grafy a jejich úprava
Užití možnosti tvorby tabulek a grafů v prostředí
Word
- dokáže vytvořit tabulku, naplnit
ji hodnotami a upravit její vzhled

- seznámí se se základy práce Multimediální prezentace
Prezentace pohádky pro školní
Program Power Point (strategie práce na prezentaci, družinu, prezentace rodiny, školního
v programu Power Point
šablona, rozložení snímku, text, grafika, zvuk,…)
výletu

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informatika
Ročník: IX.
Výstup

Učivo

- seznámí se s vývojem výpočetní Dějiny vývoje výpočetní techniky a sítí
techniky, současnými vývojovými
· Předpočítačové období - abakus, počítací
trendy,
s aplikací
výpočetní
hodiny atd.
techniky v různých oblastech
· Etapizace vývoje počítačové techniky života společnosti
Počítače 0. - 4. generace
· Perspektivy vývoje výpočetní techniky
· Použití výpočetních technologií v různých
oblastech života člověka – automobilní,
letecký průmysl, vojenství atd.
zvládá
bezpečně
práci Software, operační systémy
v operačním systému Windows v
· Opakování učiva z předešlých ročníků
programech využívaných školou
- zvládá práci v editoru Word a
umí v něm vytvořit dokumenty
různého druhu

- zná některé druhy virů a ví jak
před nimi uchránit počítač
- zná některé antivirové programy,
ví o dalších službách Internetu a
některé umí využít

týdenní časová dotace: 1 hodina
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

M+PRV
–
nutnost
znalostí
matematiky, pracovních dovedností a
fantazie pro vznik počítače.
VO - výběr povolání

VDO – SW pirátství
Ovládání výukových programů

Textové editory
· Opakování učiva z předešlých ročníků

Počítačové sítě, Internet
Web jako informační zdroj o
· Opakování učiva z předešlých ročníků
tématech probíraných i v jiných
· Internet – virové nebezpečí (druhy virů boj
předmětech
proti virům,…)
· Další služby Internetu
Připojení k Internetu

Poznámky

- pracuje s informacemi v souladu
se zákony o duševním vlastnictví

VDO – svoboda slova (i nebezpečí),
pluralita názorů

je
schopen
zvládnout Systémové prostředí
VEGS – vyhledávání a komunikace
jednoduchou
ochranu
informací o světě
· Aktualizace Windows
systémového prostředí
· Odebírání nepotřebných programů
- umí ochránit počítač před
· Čistění disku, defragmentace disku
spamem a hoaxem
· Ochrana moderního počítače – antivir,
Firewohl
Užití programu AD-Aware a EMCO Malware
Bouncer atd. – odstranění nechtěného softwaru
práci Elektronická pošta
MKV – komunikace
z různých kultur
· Opakování učiva z předešlých ročníků
Hardware
- zná druhy tiskáren a počítačů a
· Opakování učiva z předešlých ročníků
umí stručně popsat jejich funkci
· Tiskárny
· Monitory
- umí stručně popsat funkci i
· Notebooky
jiného příslušenství k počítačům.
· Nejnovější technologie, dotykové displeje, i
Pady atd.
· Digitální fotoaparáty, mobilní telefony,
scanery
Sálové počítače a superpočítače
bezpečně
zvládá
s elektronickou poštou

s lidmi

- zvládá základy učiva v programu Grafika
· Opakování učiva z předešlých ročníků
Zoner Media Explorer
VV – obrázky (grafické objekty),
· Práce v programu Zoner, Photoshop, Picasa tvůrčí úpravy

·

Fotografie (prohlížeč, úpravy obrázků,
ořezávání,…)
Digitální fotoaparát nebo videokamera

- dokáže vytvořit tabulku, naplnit Tabulkový procesor
ji hodnotami, upravit její vzhled
· Opakování učiva z 8. ročníku
· Grafika v Excelu (klipart, obrázky vektorové
-dokáže vytvořit graf., dokáže
a rastrové, automatické tvary, Word Art,
pracovat s grafickými objekty
textový rám,…)
- umí provést předtiskovou
· Pokročilejší práce v Excelu (řazení dat,
přípravu a tisk.
filtry, řady, ověření, podmíněné formátování,
- osvojí si některé pokročilejší
logická funkce Když,…)
práce v Excelu
· Tisk a předtisková příprava
Vzhled stránky
- zná základy práce v programu
Power Point
- umí na uživatelské úrovni
zpracovat
a
prezentovat
informace,
používat
data
projektor, interaktivní tabuli

zvládne
základy
webových stránek

Multimediální prezentace
· Program Power Point (opakování učiva z 8.
ročníku, pokročilejší prezentace)

Tvorba webových stránek
· Jazyk HTML
tvorby MS Front Page, další možnosti intuitivního
vytváření webových stránek.
· Základní zásady autorského zákona

VO – základní zásady ochrany
duševního vlastnictví

Vzdělávací oblast: : Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
týdenní časová dotace: 1 hodina

Ročník: VI.
Výstup

Učivo

- osvojí si základní periodizaci Dějepis jako historická věda a její význam pro
dějin
současnost
Vznik a vývoj světa, Velký třesk, život na Zemi,
- má představu o vzniku Země a v oceáně, vývoj suchozemských živočichů
života na Zemi
- umí popsat pravěká zvířata
podle obrázků
- chápe dějiny jako sdělení
minulosti
Počátky lidské společnosti
Starší doba kamenná
- prvobytně pospolná
- popíše život pravěkých sběračů společnost, způsob obživy a lovu, život v tlupách,
a lovců, jejich materiální a používání a výroba jednoduchých nástrojů,
duchovní kulturu
opracování kamene – nástroje, první výtvarné
projevy, využití ohně

-objasní význam
dobytkářství

Mladší doba kamenná – způsob života a obživy,
zemědělství, chov zvířat, obdělávání zemědělské půdy,
zemědělské nástroje, počátky řemesel, rodová
společnost, obydlí

Doba kovů – rozvoj řemesel a obchodu, kovové
- vysvětlí význam zpracování nástroje

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

Návštěva
muzea,
popř.
archivu,
či
EMV – příroda a první civilizace archeologických
vykopávek

VV – kresba přírodninami

PV
–
modelování,
s keramickou hlínou

kniha
Prázdniny
práce
v pravěku
Škoda E.

kovů pro lidskou společnost
Nejstarší civilizace – Starověk
Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní
- popíše život v době nejstarších odkaz – Egypt – společenské třídy, směnné VV – řecké umění (stavitelství,
civilizací
hospodářství, zemědělství, státní správa a úředníci, sochařství, malířství)
vojáci a kněží
- zná souvislosti mezi přírodními kultura, písmo a stavitelství
ČJ (lit.) - řecké báje a pověsti
podmínkami
a
vývojem
starověkých států
Antické Řecko – městské státy (Athény, Sparta),
rozvoj přírodních věd (lékařství, astrologie, umění, VDO – demokracie, despocie, Exkurze – výrobna
starého papíru v
stavitelství),
tyranie
Litoměřicích
MKV – sbližování a prolínání kult.
vzdělanost
vlivů
- uvede některé rozdíly mezi památky, písmo, významné osobnosti
městskými státy (Athény, Sparta) (Archimédes, Phytagoras, Homer, Sokrates)
VV – římské umění (stavitelství,
řecká mytologie, báje a pověsti
sochařství, malířství)
ČJ (lit.) - římské báje
Řím – vznik městského státu, vojenství, římská ČJ (sloh) – mluvní cvičení, řečnictví
- uvede nejvýznamnější typy demokracie a právo, vznik císařství, Caesar,
památek, které se staly součástí Spartakus, počátky křesťanství, architektura,
svět. kultur. dědictví
vzdělanost, písmo

VDO – občanská práva
OV – demokracie, občanská práva,
zřízení
VEGS – integrace Evropy, vliv
Říma na raně střed. státy

Vzdělávací oblast: : Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
týdenní časová dotace: 1 hodina

Ročník: VII.
Výstup

Učivo

Opakování
-Vznik a vývoj světa
- Pravěk
- Egypt
- Řecko
- Řím
Příchod Slovanů
- ví o prvních státních útvarech na - Slované v době stěhování národů, Sámova říše
našem území
- vysvětlí význam věrozvěstů
- Velkomoravská říše, příchod Cyrila a Metoděje
- zná některé údaje o vybraných - počátky českého státu, Svatý Václav
českých knížatech a králích
- knížata, králové, rytíři a rytířské turnaje
- má základní poznatky z období - románská kultura
počátku českého státu
Rozmach českého státu za vlády Přemyslovců a
Lucemburků
- je seznámen s obdobím rozkvětu - změny ve středověké společnosti, rozvoj měst
českého
státu
v době - Lucemburkové na českém trůnu, život v době
přemyslovské a lucemburské
vlády Karla IV.
- popíše vládu Karla IV.
- zná úlohu a postavení církve ve
středověké společnosti
- rozvoj křesťanství
- zná základní charakteristiky - rozvoj kultury, stavitelství, obchodu a vzdělání

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

EMV – člověk a příroda, první
civilizace, historické památky,
nerovnoměrnost životních podmínek
na Zemi, krajina dříve a dnes
OSV – komunikace, mezilidské
vztahy,
spolupráce,
hodnoty,
postoje, řešení problémů

VDO – občanská práva, formy
vlády,
tyranie,
náboženská
nesnášenlivost, tolerance

VEGS
–
integrace
Evropy,
společné znaky dějin evropských
států (formování států, husitství)
MKV – kulturní rozdíly, etnický

Poznámky

románského
a
stavebního slohu

gotického - gotická a renesanční kultura

původ, diskriminace a předsudky,
sbližování a prolínání kulturních
vlivů, poznávání jiných kultur

Husitství
- příčiny, průběh, důsledky
- charakterizuje příčiny, průběh a
důsledky husitského hnutí
- vyjmenuje některé husitské
zbraně
- vyjmenuje některé husitské
vojevůdce

VV – námětová kresba, malba
- významné osobnosti (např. Jan Hus, Václav IV.,
Jan Želivský)
- Jan Žižka jako vojevůdce, válečné úspěchy husitů
- Prokop Holý, bitva U Lipan
- doba vlády Jiřího z Poděbrad, Čeští bratři

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Ročník: VIII.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Opakování učiva 7. ročníku
EMV – člověk a příroda, historické
- Příchod Slovanů
- Rozmach českého státu za Přemyslovců a památky, krajina dříve a dnes
Lucemburků
- Husitství
Počátek novověku
OSV – komunikace, mezilidské
- zná objevné cesty a jejich - změny názorů na svět ve 14. a 15. Století
vztahy,
spolupráce,
hodnoty,
důsledky
postoje,
řešení
problémů
- vyjmenuje některé vynálezy a - objevné cesty a jejich důsledky, Kryštof Kolumbus
- vynález knihtisku, další důležité objevy a vynálezy
objevy
České země za vlády Habsburků
- zná rozdíly způsobu života - vznik Habsburské říše
společnosti
jednotlivých - doba Rudolfa II.
- bitva na Bílé Hoře a její důsledky
historických etap
MKV – kulturní rozdíly, etnický
- popíše bitvu na Bílé Hoře, zná
původ, diskriminace, předsudky a
její důsledky pro Čechy
katolické
církve,
- vysvětlí význam J. A. - J. A. Komenský – reformátor školství, politik, stereotypy
sbližování a prolínání kulturních
vědec a humanista
Komenského
vlivů, poznávání jiných kultur
- zná základní charakteristiky - život v době pobělohorské, nevolnictví
- barokní kultura
baroka
zařadí
vybrané
stavby
z Litoměřicka do správných slohů

Poznámky

Osvícenství
- seznámí se se základními - konec třicetileté války, změny v zemědělství a ve
historickými událostmi v naší výrobě
VDO – občanská práva, formy
zemi
- vláda a reformy Marie Terezie a Josefa II.
vlády,
tyranie,
náboženská
- vysvětlí význam vlády Marie
nesnášenlivost, tolerance
Terezie a Josefa II.
- selské rebelie
- seznámí se s hospodářskými - rozvoj dopravy, průmyslová a zemědělská
změnami 17. – 18. století
revoluce
Národní obrození
- utváření novodobého českého národa, František
pozná
některé význačné Palacký
VEGS
–
integrace
Evropy,
osobnosti
- revoluční rok 1848
společné znaky dějin evropských
- vysvětlí pojem nevolnictví a - česká politika a kultura na konci 19. století
států (formování států)
robota
- technické vynálezy
- vyjmenuje některé technické
vynálezy
1. světová válka, vznik Československého státu
- světové kolonie
- vysvětlí příčiny a důsledky 1.
světové války
- 1. světová válka – příčiny a důsledky
OV – typy států, složky státní moci
- vyjmenuje účastníky válečného - vznik československého státu
konfliktu

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Ročník: IX.
Výstup

týdenní časová dotace: 2 hodiny
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Opakování učiva 8. ročníku
- Počátek novověku
- České země za vlády Habsburků
- Osvícenství
- Národní obrození
- 1. světová válka, vznik Československého státu
1. světová válka, vznik Československého státu
- Konec 1. světové války

- vysvětlí příčiny a důsledky 1.
světové války
- Vznik československého státu
- vyjmenuje účastníky válečného
konfliktu
- První prezident T. G. Masaryk
- má poznatky o T.G.M.
- má základní poznatky o vzniku
- Československé legie
Československa
- seznámí se s životem 1.republiky

- popíše Mnichovskou zradu a
důsledky pro čs. stát

- Život v období 1. republiky
- Hospodářská krize a 30. léta v Československu
- nebezpečí fašismu v Evropě
- prezident Edvard Beneš
- Mnichovská zrada

2. světová válka
- vysvětlí příčiny a důsledky 2.
- Protektorát Čechy a Morava, Slovenský stát
světové války

OSV – komunikace, mezilidské
vztahy,
spolupráce,
hodnoty,
postoje, řešení problémů

MV – propaganda, sdělovací
prostředky a politika
MKV – kulturní rozdíly, etnický
původ, diskriminace a předsudky,

Poznámky

- vysvětlí pojem holokaust, hrůzy - Život za okupace
války
- Kalendář 2. světové války
- Průběh a důsledky války, holokaust

sbližování a prolínání kulturních
vlivů, poznávání jiných kultur

- učí se úctě k odkazu účastníků - Domácí a zahraniční odboj proti fašismu
odboje
- Osvobození republiky

VDO – občanská práva, formy
vlády, tyranie, totalitní režim,
náboženská
nesnášenlivost,
tolerance

Poválečný vývoj v Československu
- vyjmenuje armády států, které - Období zápasu o demokracii
osvobodily Československo
- Únor 1948
- prezident Klement Gottwald
- totalitní režim a odpor proti němu
- učí se chápat poválečný vývoj - Rok 1968 (Jan Palach, Jan Zajíc, Alexandr
ČSR, který vyústil v únorové Dubček, období normalizace)
události 1948
Období obnovení demokracie, vznik České
republiky
- chápe pojem demokracie a - odpor proti normalizaci, Charta 77, Václav Havel
totalita
- seznámí se s vnitřní situací - Události 1989, sametová revoluce
v naší republice v roce 1989 a
s vývojem v 90. letech – vznik ČR - Nové společenské poměry v Evropě, vznik ČR
- vysvětlí pojem demokracie
- vyjmenuje čs. prezidenty
- Naši prezidenti
- seznámí se s významem EU a - Vstup České republiky do EU a NATO
NATO
Souhrnné opakování

VEGS
–
integrace
Evropy,
společné znaky dějin evropských
států, vojenské pakty (Varšavská
smlouva, NATO), nové společenské
změny v Evropě po roce 1989,
vstup ČR do EU
OV – mezinárodní organizace,
mezinárodní vztahy, Listina práv a
svobod
VDO – ČSR a komunismus, formy
vlády, Listina práv a svobod a
Charta 77

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Výchova k občanství
Ročník: VII.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Člověk ve společnosti
- získává základní informace o Rodina, škola
sociálních,
právních
a - funkce a struktura rodiny, úplná a neúplná rodina,
ekonomických
otázkách náhradní rodinná péče
rodinného života
- volný čas, hospodaření rodiny, bydlení, bydliště
- rozlišuje postavení a role - vztahy ve škole, význam vzdělání pro život
rodinných příslušníků
- učí se formulovat své plány
Obec, region, kraj
- orientuje se v nabídce služeb, - pošta, vlakové nádraží, městský úřad, knihovna,
úřadů v obci, regionu a kraji
kostel, zdravotní středisko
- přírodní a kulturní památky, významné osobnosti
- vyjmenuje některé přírodní a obce, regionu
kulturní památky obce, regionu
- zvyky, obyčeje, státní svátky

OSV – sociální rozvoj, osobnostní
rozvoj

Stát a právo
- vysvětlí státoprávní uspořádání Právní základy státu
ČR, pojmy – prezident, vláda, - národ, stát a vlast, státní symboly
ministerstvo, parlament
- Ústava a zákony ČR
- seznamuje se s Ústavou, zákony
a symboly ČR
- uvede symboly našeho státu a Lidská práva
zná způsoby jejich užívání
- Listina základních práv a svobod

ČJ – rodina, domov, pošta – slohový
projev, knihovna – čtení

Státní správa a samospráva
- objasní pojmy – právo na - Politické strany a spolky

VDO – občan, občanská společnost
a stát
EMV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí, vztah člověka
k prostředí
D - naše vlast, historické památky
Z - naše vlast

Vycházky – město a okolí
(nádraží, pošta, kostel,
městský úřad, knihovna …)

Poznámky

vzdělání, školství, celoživotní - Volby do zastupitelských orgánů
vzdělávání,
kvalifikace
a
rekvalifikace
Péče o občana
- chápe význam vzdělávání Školství v ČR – právo na vzdělání, význam
v kontextu s profesním uplatněním vzdělání, školský systém, příprava pro profesní
uplatnění

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Výchova k občanství
Ročník: VIII.
Výstup

- má základní informace o
sociálních,
právních
a
ekonomických
otázkách
rodinného života
- rozlišuje postavení a role
rodinných příslušníků
- rozpozná hodnoty přátelství a
vztahů mezi lidmi a je ohleduplný
k postiženým spoluobčanům

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Člověk ve společnosti
OSV – sociální rozvoj, osobnostní
Mezilidské vztahy ve společnosti
rozvoj
- Přátelství - význam přátelství, vztah mezi lidmi,
vztah mezi chlapcem a děvčetem, dospívání
VDO – občan, občanská společnost
a stát
- Láska, hledání partnera – láska, sexuální život,
nebezpečí pohlavních chorob
- Rodina, manželství - rodina, zákon o rodině,
vztahy
v rodině,
manželství,
hospodaření
v domácnosti, rozpad rodiny, odpovědnost za
výchovu dětí, péče o děti bez rodiny, vztah
k postiženým

Stát a právo
Lidská práva – rodinné právo - zákon o rodině,
- zvládá běžnou komunikaci práva dítěte a jejich ochrana, týrané a zneužívané
s úřady
(právní dokumenty) dítě
dokáže vyřizovat své osobní Člověk a právo
záležitosti
Právní dokumenty občana - občanský průkaz, pas,
rodný a oddací list, ověřování listin

- uvědomuje si význam sociální Péče o občana
péče o potřebné občany
Zdravotní a sociální péče

EMV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí, vztah člověka
k prostředí
MKV – kulturní diference, lidské
vztahy,
etnický původ, multikulturalita,
princip
sociálního smíru a solidarity
MV – tvorba mediálního sdělení a
práce
v realizačním týmu
ČJ – rodina, domov – slohový projev,
knihovna – čtení
Vycházky – městský úřad, pracovní
úřad, správa sociálního zabezpečení

Poznámky

- má základní
lékařské péči

informace

o - Sociální zabezpečení, lékařská péče
- Nemocenské pojištění
- Nemoc, invalidita a vztah k nemocným
- Pomáhající organizace – krizová centra

Pracovní uplatnění
- zná a vysvětlí význam úřadu -Nezaměstnanost,
finanční
práce
v nezaměstnanosti, informace o
pracovní úřady

uvede
základní
manipulace s penězi

Peníze a jejich funkce
formy - podoby peněz, formy platby

Přednáška na téma zdraví, sexuální
život, pohlaví choroby (AIDS)

podpora Exkurze do IPS ÚP v Litoměřicích
zaměstnání –
Exkurze do OU na Litoměřicku

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Výchova k občanství
Ročník: IX.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Člověk ve společnosti
Mezilidské vztahy ve společnosti
- má základní znalosti o podstatě a - Demokratické uspořádání naší společnosti
fungování
demokratické - Lidská práva
společnosti
- Komunikační dovednosti, umění dobře vycházet
- uplatňuje vhodné způsoby s lidmi
chování a komunikace v různých
životních situacích
- rozliší projevy nepřiměřeného - Základy společenského chování, slušnost,
chování
a
porušování ohleduplnost, tolerance k názorům a zájmům
společenských norem
ostatních
- respektuje mravní principy a - Základní filozofické problémy, různá pojetí vzniku
pravidla
světa, života, člověka
společenského soužití
- Člověk a svoboda, vztah svobody a odpovědnosti
- toleruje kulturní zvláštnosti, - Svoboda, víra a náboženské vzdělání
názory a zájmy minoritních skupin
ve společnosti
- Základní etické problémy - morálka jako základ
- je seznámen s nebezpečím soužití mezi lidmi, charakter člověka – kladné a
rasizmu a xenofobie
záporné vlastnosti, chování v mezilidských vztazích,
- kriticky přistupuje k projevům úcta k člověk a ochrana života
vandalismu

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

OSV – sociální rozvoj, osobnostní
rozvoj
VDO – občan, občanská společnost
a stát, principy demokracie jako
formy
vlády
a
způsobu
rozhodování
EMV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí, vztah člověka
k prostředí
ČJ – rodina, domov, - slohový
projev, knihovna – čtení
Vycházky – městský úřad, úřad
správa sociálního zabezpečení
Výchova ke zdraví - Přednáška na
téma zdraví, sexuální život, pohlaví
choroby
( AIDS)

Stát a právo
Právní základy státu
- zná základní práva a povinnosti - Ústava a zákony ČR, prezident republiky, složky MV- forma mediálního sdělení a

Poznámky

občanů

státní moci, jejich orgány a instituce, politické
strany, státní občanství, státní symboly
Lidská práva
- Bezpečnost a ochrana při zdraví při práci
- uvědomuje si rizika porušování - Listina základních práv a svobod, základní lidská
právních ustanovení a důsledky práva
protiprávního jednání
- Šikana, diskriminace, národnostní problematika
Člověk a právo
- Práva a povinnosti občana, právní řád, orgány
právní ochrany, soudy - orgány činné v trestním
řízení, právní vztahy, pracovní právo, trestná činnost
mládeže,obrana vlasti
Péče o občana
Školství v ČR
- Školský systém
- Systém celoživotního vzdělávání
Člověk a volný čas
- význam kultury v životě člověka
- rozvíjení tvořivosti, aktivní a pasivní zábava
- rozezná nebezpečí ohrožení - význam sportu pro zdraví a rozvoj člověka
sociálně patologickými jevy
- sportovní a zájmové organizace
látky poškozující zdraví – kouření,drogy,alkohol
- využívá v krizových situacích
služeb
pomáhajících organizací
Pracovní uplatnění
- kvalifikace, rekvalifikace, odměna za práci, daně
- orientuje se v pracovních - pracovní úřady a IPS ÚP
činnostech vybraných profesí
nezaměstnanost,
finanční
podpora
- získá přehled o vhodných v nezaměstnanosti
učebních oborech dle svých
vlastních možností a schopností
- chápe význam vzdělávání v
kontextu
s profesním uplatněním
- dokáže vyřizovat své osobní
záležitosti

práce v realizačním týmu

OSV – sociální rozvoj, osobnostní
rozvoj
VDO – občan, občanská společnost
a stát, principy demokracie jako
formy
vlády
a
způsobu
rozhodování
EMV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí, vztah člověka
k prostředí

PV – pracovní dovednosti, techniky
VZ – zdravý životní styl

PV – volba povolání
Exkurze do U, OU a SOU, exkurze
do IPS úřadu práce

- uvede některé významné
mezinárodní
organizace
a
společenství, k nimž má ČR vztah
a ví o výhodách spolupráce mezi
státy
- je seznámen o právech občanů
ČR v rámci EU a způsobech jejich
uplatňování
- uvede příklady mezinárodního
terorismu

Mezinárodní vztahy
Evropská integrace
- Členské státy EU
- Postavení ČR v rámci EU

D – vstup ČR do EU a NATO

VEGS – spolupráce s ostatními státy
Mezinárodní spolupráce
- spolupráce mezi státy, měna EU , ostatní cizí
měny
- mezinárodní organizace

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: FYZIKA
Ročník: VI.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Úvod do učiva fyziky
VDO – spolupráce při pokusech,
ochota pomoci, řešení problémů

Druhy látek a jejich vlastnosti
- určí skupenství látek a jejich
- látky pevné, kapalné, plynné
vlastnosti
- vlastnosti pevných látek
MVD – komunikace ve skupině
- zařadí vybrané látky do
skupenství
Energie
- změny skupenství (tání, tuhnutí, vypařování, MVK – vzájemné respektování při
kapalnění)
práci ve skupině
- použije odborné názvy pro
- měření teploty (Celsius, druhy teploměrů, bod
změnu skupenství a uvede varu, bod mrazu)
příklady
- tlak, jednotky tlaku
Měření fyzikálních veličin
- délka
- hmotnost
- vyjmenuje základní fyzikální
- objem
veličiny a jejich jednotky
- čas
- vyjmenuje některá měřidla - měřidla, převody
vybraných fyzikálních veličin
převede
jednotky délky,
hmotnosti, objemu a času
Pohyb těles a síla
- klid, pohyb a rychlost těles
- výpočet dráhy pohybu
- pozná, zda je těleso v klidu či
- třecí síla, tření (tření užitečné a škodlivé,

M – převody jednotek, početní
operace

OSV – rozvíjení dovedností a
schopností (pokusy, samostatná

Poznámky

pohybu vůči jinému tělesu
smykové tření, ovlivňování velikosti třecí síly práce),
bezpečnost
silničního
- pozná, který povrch způsobuje v praxi)
provozu
–
setrvačnost,
větší či menší tření
- síla, jednotka síly, její měření (gravitační síla, bezpečnostní pásy
- rozezná, zda na těleso siloměr)
v konkrétní situaci působí síla
Práce a výkon
- zná vzájemný vztah mezi
- jednoduché stroje a jejich využití v praxi
výkonem, vykonanou prací a
Páka
časem (bez vzorců)
Kolo
- pozná a pojmenuje jednoduché
Kladka, kladkostroj
stroje, uvede příklady z praxe
rozpozná,
z jakých
jednoduchých strojů je složitější
stroj
aplikuje
poznatky
o
jednoduchých strojích při řešení Elektrická energie
praktických problémů
- elektrický obvod (zdroj, vodič, spotřebič)
- vodič, izolant
- výroba elektřiny, druhy elektráren
- popíše elektrický obvod
- domácí spotřebiče
- je seznámen s funkcí některých
- bezpečnost, první pomoc při zasažení
domácích spotřebičů
elektrickým proudem
- snaží se uplatňovat zásady Fyzikální pokusy, laboratorní práce
bezpečného zacházení při práci s
nimi

- prakticky si vyzkouší vybrané
poznatky z fyziky

PV – vlastnosti materiálů, využití
jednoduchých strojů

VDO – spolupráce při pokusech,
ochota pomoci, řešení problémů

MVD – komunikace ve skupině

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: FYZIKA
Ročník: VII.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Opakování 6. ročníku
Měření fyzikálních veličin (délka, hmotnost, M – převody jednotek, početní
objem, čas) Druhy látek a jejich vlastnosti (látky operace
pevné, kapalné, plynné)
Pohyb těles a síla (měření, jednotka síly, výpočet
dráhy pohybu, třecí síla)
VDO – spolupráce při pokusech,
ochota pomoci, řešení problémů
- určí skupenství látek a jejich Druhy látek a jejich vlastnosti
vlastnosti
- hustota látek
MVD – komunikace ve skupině
Energie
- má povědomí o vlivu hustoty na
- tlak v kapalinách, Pascalův zákon
objem a hmotnost těles
- hydraulické stroje
MVK – vzájemné respektování při
- vyjmenuje některé příklady
- tlak vzduchu (atmosférický tlak a počasí, práci ve skupině
využití vlastností tlaku kapalin
barometr-tlakoměr, přetlak, podtlak)
využívá
poznatků
o
zákonitostech tlaku v kapalinách v
praxi
- vysvětlí, jak tlak vzduchu souvisí
se změnami počasí
Mechanické vlastnosti tekutin
- vysvětlí, proč některá tělesa
- vztlaková síla, Archimédův zákon (potápění,
plavou
vznášení se a plování těles)
- uvede příklady využití vztlakové
- spojené nádoby
převede
jednotky délky,
hmotnosti, objemu a času
- vyjmenuje základní fyzikální
veličiny a jejich jednotky

Poznámky

síly v běžném životě
- vyjmenuje některé příklady
využití spojených nádob v praxi
Pohyb těles a síla
- síla a její měření

- zná jednotku síly
- umí použít siloměr
- rozezná, zda na těleso
- působení sil stejných a opačných směrů na
v konkrétní situaci působí síla
těleso
- dokáže předvídat změnu pohybu
- skládání sil, rovnováha sil
těles při působení síly opačných
směrů
- setrvačnost
- vysvětlí pojem setrvačnost na
příkladu z praxe
Práce a výkon
- zná vzájemný vztah mezi
- jednoduché stroje a jejich využití v praxi
výkonem, vykonanou prací a
páka, rovnoramenná a nerovnoramenná páka
časem (bez vzorců)
kladka
- pozná a pojmenuje jednoduché
kolo na hřídeli
stroje, uvede příklady z praxe
nakloněná rovina
rozpozná,
z jakých
šroub
jednoduchých strojů je složitější
stroj
aplikuje
poznatky
o
jednoduchých strojích při řešení
praktických problémů
Tepelné motory
- popíše práci čtyřdobého motoru
Spalovací motor čtyřdobý
- vysvětlí rozdíl mezi zážehovým
zážehový
a vznětovým motorem
vznětový
- uvede příklad ochrany přírody
tryskový
před škodlivými vlivy spalovacích Elektromotor
motorů
Péče o čistotu ovzduší

OSV – rozvíjení dovedností a
schopností (pokusy, samostatná
práce),
bezpečnost
silničního
provozu
–
setrvačnost,
bezpečnostní pásy

PV – vlastnosti materiálů, využití
jednoduchých strojů

EMV – péče o životní prostředí
(vliv
spalovacích
motorů),
škodlivost hluku
P – škodlivé vlivy na přírodu

Zvukové děje
- rozpozná zdroje zvuku, jeho Vlastnosti zvuku
šíření a odraz
- vznik a zdroje zvuku
- vysvětlí vznik a šíření zvuku
- hudební nástroje
- posoudí vliv nadměrného hluku
- šíření a rychlost zvuku
na životní prostředí a zdraví
- odraz zvuku, ozvěna, dozvuk
člověka
- škodlivost hluku

HV – zvuk, hudební nástroje
P – sluchový aparát – funkce,
ochrana, vliv nadměrného hluku na
jeho funkci

Fyzikální pokusy, laboratorní práce
Fyzikální pokusy, laboratorní práce
- prakticky si vyzkouší vybrané
poznatky z fyziky

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Fyzika
Ročník: VIII.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Opakování ze 7. ročníku
(pohyb, síla, práce, výkon, jednoduché stroje,
spalovací motory, zvuk)
Elektromagnetické a světelné děje
Elektrické a magnetické pole
- popíše, na jakém principu - Magnet, kompas
funguje magnet a kompas
- elektrická síla
- elektrický náboj
- rozdělí látky na vodivé a - elektrický proud, vodiče a nevodiče
nevodivé (vodič, izolant)
- stejnosměrný, střídavý proud

- uvede příklady elektrických
spotřebičů
- zná zdroje elektrického proudu
-rozliší stejnosměrný proud od
střídavého
-pojmenuje a nakreslí části
jednoduchého
elektrického
obvodu
- změří elektrické napětí
- popíše složení článku baterie
- zná jednotku výkonu

Elektrický obvod
- spotřebiče
- zdroje elektrického proudu
- elektrický obvod, schéma
- vodiče, vypínač
- jednotka napětí – volt, voltmetr
- měření elektrického napětí
- baterie, suchý elektrický článek
- akumulátor
- dynamo na jízdním kole
Energie
- práce, výkon a energie – pohybová energie

VDO – spolupráce při pokusech,
ochota pomoci, řešení problémů

MV – komunikace ve skupině
PV – bezpečná práce s elektrickými
přístroji
v hodinách
pracovního
vyučování
(páječka, vrtačka, přímočará pilka,
tavící pistole, elektrický sporák,
šlehač,
rychlovarná
konvice,
žehlička, šicí stroj)
MKV – vzájemné respektování při
práci ve skupině

Poznámky

- popíše správné měření teploty
-vyjmenuje vybrané přístroje a
jejich princip měření teploty

- jednotka výkonu watt, kilowatt
- teplota a její měření, jednotky

VZ – ochrana zdraví, zdravý životní
Elektromagnetické a světelné děje
- rozpozná, zda těleso je či není Vlastnosti světla - světelné jevy
styl
zdrojem světla
- zdroje světla, šíření světla, odraz světla
- objasní způsob šíření světla v - zrcadlo rovinné, vypuklé, duté
P – oko a jeho funkce
prostředí
- čočky – spojky, rozptylky a jejich užití (oko a
- rozliší spojku od rozptylky a zná
vady zraku)
VO – zdravotní postižení
jejich využití
- optické přístroje – informativně
OSV – rozvíjení dovedností a
Vesmír
schopností (pokusy, samostatná
- vysvětlí pohyb planety Země - měsíční fáze
práce)
kolem Slunce a pohyb Měsíce - zatmění Měsíce a Slunce
kolem Země
- vyjmenuje jednotlivé fáze Shrnutí a opakování učiva
Z – planety, sluneční soustava
Měsíce
VV – námětová kresba, malba
Volné náměty, exkurze, laboratorní práce
- prakticky si vyzkouší vybrané
poznatky z fyziky
-snaží se aktivně zapojovat do
praktických
činností
a
laboratorních prací¨

Fyzikální pokusy, laboratorní práce

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Fyzika
Ročník: IX.
Výstup

Učivo

týdenní časová dotace: 1 hodina
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Opakování poznatků z 8. ročníku
(elektrické a magnetické pole, magnet, kompas,
elektrický obvod, vlastnosti světla a světelné jevy)
VDO – spolupráce při pokusech,
ochota pomoci, řešení problémů
Vesmír
- zná planety sluneční soustavy a - sluneční soustava – hlavní složky
Z – planety, sluneční soustava
jejich postavení vzhledem k - měsíční fáze
VV – námětová kresba, malba
Slunci
- hvězdy, planety, rozdíl mezi nimi
- osvojí si základní vědomosti o
MVD – komunikace ve skupině
Zemi jako vesmírném tělese a
jejím postavení ve vesmíru
- objasní pohyb planety Země
MVK – vzájemné respektování při
kolem Slunce a pohyb Měsíce
práci ve skupině
kolem Země
- pozná základní rozdíl mezi
hvězdou a planetou
Elektromagnetické a světelné děje
Magnetismus
OSV – rozvíjení dovedností a
- magnety přírodní a umělé
schopností (pokusy, samostatná
- zná druhy magnetů
- magnet dočasný a trvalý
práce)
- uvede praktické využití magnetu - magnetické pole Země
v běžném životě
- elektromagnet a jeho použití (elektrický
zvonek, telefon – informativně)
VEGS – výroba a spotřeba energie
Energie
v globálním měřítku, ekologická
- vysvětlí rozdíl mezi vodní, Formy energie - přenos elektrické energie
výroba energie

Poznámky

tepelnou a jadernou elektrárnou
- generátor
- popíše, jak se elektřina dostane
z elektrárny do obytných a - elektrárny vodní, tepelné, větrné, jaderné
průmyslových budov
- pojmenuje výhody a nevýhody
využívání různých energetických - přenos elektrické energie z elektrárny ke
zdrojů z hlediska vlivu na životní
spotřebiči (vysoké napětí, transformátor, zkrat,
prostředí
jistič, pojistka, ochrana – nulový vodič)
vysvětlí,
k čemu
slouží
transformátor
- zná důležitost pojistky - jističe
- bezpečnost při zacházení s vysokým napětím
- vysvětlí co je zkrat a jeho
nebezpečí
- jaderná energie a radioaktivita
- vysvětlí a prakticky ukáže, jak
poskytne první pomoc při zasažení
el. proudem
- popíše, jak se chovat při
radioaktivním nebezpečí
Vedení elektrického proudu v plynech
- blesk a ochrana proti účinkům blesku
- dokáže se ochránit před - zářivka, světelné reklamy
nebezpečím blesku v přírodě
- elektrický oblouk – sváření
- chápe důležitost hromosvodu na
budově
Energie
- přeměna elektrické energie na tepelnou,
- zná funkci elektroměru
světelnou a pohybovou
- vysvětlí pojmy denní a noční - elektroměr, kilowatthodina
proud
- denní a noční proud
- vysvětlí výhody a nevýhody - elektrické
spotřebiče
v domácnosti,
využívání energetických zdrojů
energetické štítky
z hlediska vlivu na životní - spotřeba elektrické energie
prostředí
- výpočet ceny za spotřebovanou energii
- popíše některé možnosti, jak

EMV – péče o životní prostředí
P – škodlivé vlivy na přírodu
tepelných elektráren
P – první pomoc, ochrana člověka za
mimořádných situací

VEGS – výroba a spotřeba energie
v globálním měřítku
EMV – péče o životní prostředí
P – škodlivé vlivy na přírodu
PV – bezpečná práce s elektrickými
přístroji
v hodinách
pracovního
vyučování
(páječka,
vrtačka,
přímočará pilka, tavící pistole,
elektrický
sporák,
šlehač,
rychlovazná konvice, žehlička, šicí
stroj)

šetřit el. energií v domácnosti
- vysvětlí pojmy elektrický odpor,
zkrat
- zná zásady bezpečnosti při práci
s elektrickými
přístroji
a
zařízeními
- na modelové situaci ukáže, jak
poskytne první pomoc

Elektromagnetické a světelné děje
Elektrické a magnetické pole
- tepelné spotřebiče
VZ – ochrana osobního bezpečí
- elektromotory
P – první pomoc
- odpor
- zkrat
- základní pravidla bezpečnosti
- první pomoc při zasažení elektrickým proudem

Závěrečné opakování a shrnutí učiva fyziky
- prakticky si vyzkouší vybrané
poznatky z fyziky
Volné náměty, exkurze, laboratorní práce
- aktivně se zapojuje do
praktických
činností
a
laboratorních prací

Fyzikální pokusy, laboratorní práce

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: CHEMIE
Ročník: IX.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

- rozliší společné a rozdílné Úvod do chemie, vlastnosti látek, zásady bezpečné
vlastnosti látek
práce (ve školní učebně i v běžném životě)
- rozliší skupenství látek
- je seznámen s manipulací
a bezpečným
používáním
chemických látek
Směsi
Složky směsi (hustota, rozpustnost a teplota)
- pozná směsi a chemické látky
Oddělování složek směsí (usazování, filtrace,
destilace, krystalizace)
Složení
roztoků
(různorodé,
stejnorodé,
- rozezná druhy roztoků a vysvětlí koncentrovanost, nasycenost)
jejich využití v běžném životě
Voda – koloběh vody,druhy vod, čistota, ochrana
- rozliší různé druhy vody a uvede vody
příklady jejich použití
Vzduch – složení, čistota, smog, teplotní inverze
- uvede zdroje znečišťování vody
a vzduchu ve svém nejbližším
okolí
Chemické prvky
Částicové složení látek (molekuly, atomy, atomové
- vyjmenuje některé známé jádro)
chemické prvky a jejich značky
Prvky – názvy, značky, vlastnosti vybraných prvků
- zařadí chemický prvek mezi Periodická soustava prvků - orientace
kovy a nekovy
Kovy (železo, hliník, měď, zinek, zlato, stříbro, cín,
olovo)
- kujnost, tepelná a elektrická vodivost
Nekovy (vodík, kyslík, dusík, síra, chlor)

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

EMV – životní prostředí, ekologie

OSV – cvičení pozornosti a
soustředěnosti, spolupráce a pomoc
MV – vyhledávání informací,
mediální sdělení a realita

EMV
zodpovědnost
a
spoluzodpovědnost
za
stav
životního prostředí, ekologická
zátěž - chemikálie

Poznámky

- vyjmenuje některé vlastnosti a
použití vybraných sloučenin a je
seznámen s vlivem těchto látek na
životní prostředí

- vysvětlí postup první pomoci při
zasažení pokožky kyselinou nebo
hydroxidem
- orientuje se na stupnici pH,
změří hodnotu pH univerzálním
indikátorovým papírkem

- posoudí užívání paliv jako
zdrojů energie
- vyjmenuje některé příklady
produktů
průmyslového
zpracování ropy
- vede příklady bílkovin, tuků,
sacharidů a vitamínů v potravě
z hlediska zásad správné výživy

Anorganické sloučeniny
- názvosloví a používání běžných chemikálií
Oxidy (uhličitý, uhelnatý, siřičitý, dusičitý,
křemičitý, vápenatý) – vlastnosti, použití vybraných
prakticky významných oxidů a jejich hodnocení
z hlediska ochrany životního prostředí
Kyseliny (chlorovodíková, sírová, dusičná) – názvy,
vlastnosti, použití vybraných kyselin
Hydroxidy (sodný, draselný, vápenatý) – názvy,
vlastnosti, použití vybraných hydroxidů
První pomoc při popálení a poleptání
Soli (chlorid sodný, síran měďnatý, dusičnan
stříbrný, uhličitan sodný) – názvy, vlastnosti, použití
vybraných solí
Kyselost a zásaditost roztoků

Organické sloučeniny
Paliva
- uhlí
- ropa – vlastnosti na zpracování
- zemní plyn
Příklady využití ropy, zemního plynu a uhlí jako
chemických surovin a jako paliv
Uhlovodíky (metan, propan, butan, směsi
uhlovodíků – alkoholy)
Přírodní látky – zdroje, vlastnosti (sacharidy, tuky,
bílkoviny, vitamíny), vliv na zdraví člověka

- je seznámen s využíváním Chemie a společnost
prvotních a druhotných surovin
Chemický průmysl v ČR – výrobky, recyklace

M - procenta

VEGS - ekologie a ekologická
zátěž,
zodpovědnost
každého
jedince za své zdraví

P – nerosty, horniny

PV – Příprava pokrmů
OV – zdravý životní styl
Vých. ke zdraví – výživa

Plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití,
likvidace
OV – drogy a jejich zneužívání
Průmyslová hnojiva – užití, ochrana životního
prostředí
Stavební pojiva (vápno, cement, sádra) - užití,
bezpečnost
Hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti, bezpečnost
- pojmenuje výchozí látky a při použití a manipulaci
EV – ochrana člověka za
produkty
nejjednodušších Léčiva a návykové látky
mimořádných událostí
chemických reakcí
Vých. ke zdraví – mimořádné
Chemické reakce – nejjednodušší chemické reakce události
- vysvětlí postup chování při (hoření,koroze,oxidace,neutralizace, kvašení)
úniku nebezpečných látek
Mimořádné události – úniky, havárie, ekologické
katastrofy
- zná zásady bezpečnosti při práci
s chemickými látkami
- zhodnotí využívání různých látek
v praxi vzhledem k životnímu
prostředí a zdraví člověka

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Přírodopis
Ročník: VI.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Obecná biologie a genetika
- získá základní vědomosti o Vznik a vývoj světa, Velký třesk, podmínky života
přírodě a přírodních dějích
na Zemi, význam slunečního záření pro život,
koloběh vody, život na zemi, v oceánu, vývoj
- vyjmenuje základní dělení
suchozemských živočichů
živočichů
Příroda živá a neživá
- zařadí vybrané živočichy do
Základní rozdělení živočichů (ryby, obojživelníci,
skupin
plazi, ptáci, savci, hmyz)

- pozná jednotlivé skupiny
živočichů a vyjmenuje některé
zástupce

- je seznámen
živočichů v přírodě

s významem

- snaží se uplatňovat zásady
bezpečného chování ve styku se
zvířaty
- vyjmenuje některé zástupce
ptáků, pojmenuje části ptačího těla

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

D - Vznik a vývoj světa, Velký třesk,
život na Zemi, v oceáně, vývoj
suchozemských živočichů

Biologie živočichů
EMV – podmínky života, vztah
Savci
k životnímu prostředí
- šelmy (kočkovité + kočka domácí, psovité +
pes, lavicovité, medvědovité)
- hmyzožravci (ježek, krtek) a letouni (netopýr
velký)
- zajíci (zajíc, králík) a hlodavci
- sudokopytníci
VDO – zodpovědnost za své zdraví
- lichokopytníci
- prevence, první pomoc při styku se zvířaty
(vzteklina, nemoci)
Ptáci
- části těla, domácí ptactvo

Poznámky

Plazi
- vyjmenuje některé zástupce
- ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka
plazů
obojková, zmije obecná
- první pomoc při uštknutí
- poskytne první pomoc při
uštknutí
Obojživelníci
- žáby (skokan zelený, rosnička zelená, ropucha
- vysvětlí pojem obojživelník, obecná), čolek obecný, mlok skvrnitý
vyjmenuje vybrané zástupce
Ryby
- sladkovodní (kapr obecný, pstruh obecný,
- charakterizuje a vyjmenuje
štika, sumec), mořské (sleď, sardinka)
vybrané zástupce ryb
Hmyz
- části těla
-popíše části těla hmyzu
- moucha domácí, vážky, komár, vši,
- vyjmenuje zástupce hmyzu
mravenci, roháč, motýli
- je seznámen s postupem první
- prevence a první pomoc (bodnutí hmyzem)
pomoci při bodnutí hmyzem
Ochrana živočichů (domácích i volně žijících),
úloha ZOO

- využívá metody
přírody k osvojení
přírodopisu

OSV – zvířecí a lidská komunikace
MKV – jedinečnost každého
člověka, tolerance k druhým

Biologie člověka
Názory na vznik člověka a jeho vývoj
- člověk součástí přírody, podobnost s primáty
poznávání
- lidské rasy a xenofobie
VDO – zodpovědnost za své zdraví
učiva v
Praktické poznávání přírody
- praktické metody poznávání přírody
- exkurze

Vzdělávací oblast: : Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Přírodopis
týdenní časová dotace: 2 hodiny (1hodina z disponibilní časové dotace)

Ročník: VII.
Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Opakování učiva
- příroda živá a neživá
- základní rozdělení živočichů

- rozpozná rozdíl mezi
jednobuněčnými a
mnohobuněčnými organismy

Obecná biologie a genetika
Základní složení a struktura živých soustav
- organismy jednobuněčné (buňka) a
mnohobuněčné

MKV - jedinečnost každého člověka

a tolerance k druhým
Biologie živočichů
- rozliší jednotlivé skupiny
- ploštěnci a hlísti (tasemnice a roupi,
živočichů a vyjmenuje některé
škrkavky)
VDO - zodpovědnost jedince za své
zástupce
- kroužkovci (žížala obecná, nítěnky, pijavky)
zdraví,
angažovaný
přístup
- měkkýši – plži, mlži, hlavonožci
k čistému životnímu prostředí
- ví o nebezpečí vlivu virů a
- členovci – klepítkavci (pavouci, roztoči –
bakterií na člověka
virová onemocnění), korýši
- uvede příklady hmyzu a zařadí je
- hmyz – pole a půda, zahrady a sady, les,
do daných ekosystémů
voda a blízkost vody, domácnost, včela
medonosná
Biologie rostlin
rozliší
jednotlivé
části
- stavba rostlinného těla (kořen, stonek, list rostlinného těla a zná jeho funkce
pletivo, květ, plod)
- systém rostlin, rozdělení (nižší a vyšší
- ví o základních rostlinných
rostliny, nahosemenné, krytosemenné),

Poznámky

fyziologických procesech a o
jejich významu
- zná význam ovocných stromů a
způsob jejich pěstování
- vysvětlí pojem společenstvo
lesa, lesní patro
-vysvětlí význam lesa pro člověka,
uvede základní způsoby využívání
a ochrany lesa

uvede
příklady
výskytu
organismů v určitém prostředí a
vztahy mezi nimi
- vysvětlí podstatu jednoduchých
potravních řetězců v různých
ekosystémech

význam a jejich ochrana – chráněné, léčivé a
jedovaté
- životní podmínky, fotosyntéza
- ovocné stromy a keře (jádroviny, peckoviny,
bobule)
EV – ekosystémy (les), praktické
- pokojové a okrasné rostliny
poznávání
přírody,
exkurze,
podmínky
života,
vztah
k ekosystému, k životnímu prostředí
Rostlinné společenstvo – les
- les, společenstvo rostlin (rostlinná patra), jako celku – 7. ročník
hub, živočichů
- význam lesa
- listnaté stromy
- jehličnaté stromy
- lesní plody, byliny a kapraďorosty
Z – CHKO, národní parky, výskyt
živočichů
a
rostlin
v daných
lokalitách
Základy ekologie
Regionální zvláštnosti přírody
- společenstva a jejich zastoupení v okolí
- chráněná krajinná oblast
-

Praktické poznávání přírody
- využívá poznatky osvojené
- praktické poznávání přírody
v přírodopisu k poznávání přírody
- exkurze
- dodržuje základní pravidla
bezpečného chování v přírodě
Biologie hub
seznámí
se
s našimi
- houby bez plodnic (základní charakteristika,
nejznámějšími
jedlými
a
vliv na člověka a živé organismy)
jedovatými houbami
- houby s plodnicemi (stavba, výskyt, význam,

- zná a pojmenuje jednotlivé části
hub
- ví, jak poskytnout první pomoc
při otravě houbami

-

rozdělení, konzumace, první pomoc při
otravě houbami)
houby, mechy a lišejníky (výskyt, význam)

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Přírodopis
Ročník: VIII.
Výstup

týdenní časová dotace: 2hodiny
Učivo

Opakování učiva
Jednobuněční živočichové
Mnohobuněční živočichové a hmyz
Rostliny
Společenstvo les
Houby

- rozliší jednotlivé skupiny
živočichů a pozná hlavní zástupce
- zná význam živočichů v přírodě
- zná hospodářský význam
živočichů pro člověka a zásady
bezpečného chování ve styku s
nimi

- popíše vznik a vývoj jedince

Biologie živočichů
- Obratlovci
- Ryby (sladkovodní – kapr obecný, pstruh
obecný, štika obecná, mořské)
- Obojživelníci (žáby, čolci, mloci)
- Plazi (ještěři, hadi, želvy, krokodýlové)
- Ptáci (skupiny-řády)
- Savci (hmyzožravci, letouni, hlodavci,
šelmy, kytovci, chobotnatci, lichokopytníci,
sudokopytníci, nehetnatci)

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Z – CHKO, národní parky, podnebné
pásy

VV – námětová kresba, malba
EMV - podmínky života, vztah
k ekosystému,
k životnímu
prostředí jako celku

Stavba a funkce jednotlivých částí těla, orgánové
soustavy
Vývoj, vývin a systém živočichů
Rozšíření, význam a ochrana živočichů, chráněné
druhy
MKV - jedinečnost každého
Projevy chování živočichů
člověka a tolerance k druhým

Poznámky

Biologie člověka
- popíše stavbu orgánů a
- názory na vznik člověka a jeho vývoj,
D - názory na vznik člověka a jeho
orgánových soustav lidského těla
společné a rozdílné znaky
a jejich funkce
- stavba a funkce jednotlivých částí lidského vývoj
těla (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací,
trávicí, vylučovací, kožní, řídící, smyslová)
- pozná příznaky běžných nemocí
a zná zásady první pomoci
nemoci, úrazy a prevence, první pomoc, zdravý
VZ – zdravý životní styl, první
životní styl
pomoc
- charakterizuje hlavní etapy
- reprodukční soustava, rozmnožování, vývoj
vývoje člověka
jedince – etapy lidského života, pohlavní OV – pohlavní choroby, zdravý
životní styl
nemoci, AIDS, antikoncepce
VDO – zodpovědnost jedince za své
zdraví

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Přírodopis
Ročník: IX.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Opakování učiva
Obratlovci
Ryby
Obojživelníci
Plazi
Ptáci
Savci
Člověk
- vyjmenuje jednotlivá
vývoje člověka

stádia Biologie člověka
D – vývoj člověka
Původ a vývoj člověka – opočlověk, pračlověk,
člověk dnešního typu

- popíše vznik a vývoj Země
Neživá příroda
- pozná základní nerosty a horniny Země
- Vznik a stavba Země
- rozezná některé druhy půd a zná
- Vnější a vnitřní geologické děje
jejich význam pro rostlinstvo
- Nerosty a horniny
- Půdy
- popíše některé základní
geologické děje
- zařadí vybrané živočichy do
správného vývojového období

EMV – devastace a příklady
rekultivace, ekosystémy

D – vznik a vývoj života na Zemi
Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi
- Pohyb hmot v zemské kůře
- Období vývoje Země a zemské kůry
- Rozšíření a vývoj živočichů na Zemi
(starohory, prvohory, druhohory, třetihory,

Poznámky

Spolupráce se
střediskem
ekologické
výchovy SEVER
a střediskem
CHKO

- je seznámen s významem vlivu
podnebí a počasí na rozvoj a
udržení života na Zemi
- popíše potravní řetězec a zná
jeho význam pro rovnováhu v
přírodě

- vyjmenuje zástupce obilovin
- zařadí do skupin jednotlivé
druhy rostlin
- zná význam hospodářsky
důležitých rostlin a způsob jejich
pěstování

čtvrtohory - věk člověka)
Podnebí a počasí ve vztahu k životu organismů

Z – podnebné pásy

Základy ekologie
Organismy a prostředí
- Přirozené a umělé ekosystémy, potravní EV – ekosystémy, ochrana přírody,
řetězce
CHKO, lidské aktivity a problémy
- Rovnováha v ekosystému
životního prostředí
- Ochrana přírody a životního prostředí –
globální problémy a jejich řešení
Biologie rostlin
Hospodářsky důležité rostliny
- Pícniny a obilniny
- Zeleniny, okopaniny, olejniny, luskoviny

Základy ekologie
- pozná kladný a záporný vliv
Ochrana přírody a životního prostředí
člověka na životní prostředí
- Ochrana půdy
- popíše změny v přírodě vyvolané
- Péče o vodu a vzduch
člověkem a objasní jejich
- Ochrana rostlin a živočichů, CHKO
důsledky
- využívá metody poznávání
Praktické poznávání přírody
přírody osvojené v přírodopisu
- praktické metody poznávání přírody
- dodržuje základní pravidla
- exkurze
bezpečného chování při poznávání
přírody

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: VI.
Výstup

- předvede
s mapou

dovednost

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

práce Náš domov – naše vlast
Česká republika

- ukáže na mapě polohu ČR a
sousedních států
Státní symboly
- uvede symboly našeho státu a
jejich
Hlavní město Praha
význam
- vyhledá na mapě hlavní města
z dostupných informačních zdrojů
- vyhledá kulturní památky
Počasí a podnebí

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

VDO – občanská společnost a stát
OSV
–
poznávání

rozvoj

Video – hl. město
Praha

schopností, Práce
s encyklopedií,
práce na PC

M – měřítko mapy
D – historie státu, kultura národa
ČJ – staré pověsti české

TV, tisk, kalendář
přírody

VV – kresba vlajky
- uvede základní informace o
podnebí
ČR
- s porozuměním pracuje s pojmy
počasí, podnebí
- pozoruje, zaznamenává a Přírodní obraz Země
vyhodnocuje počasí v místě svého Planeta Země
bydliště
Pohyby Země ( roční období )
- vyhledává základní údaje o Zemi
a vesmíru
Geografická kartografie a topografie
- uvede pohyby Země, které Glóbus a mapa – poledníky a rovnoběžky

EMV – ekosystémy,
podmínky
života,
vztah
k prostředí

základní
člověka

MV - vnímání mediálního sdělení
M – jednotky délky
P - vodní živočichové

Video – povrch
ČR

vykonává
důsledky

a

objasní

jejich

- vysvětlí pojmy glóbus, mapa
- vyhledává na glóbusu ČR a určí
její polohu
Pevniny a oceány
- vysvětlí pojmy rovnoběžka a
poledník
-vysvětlí význam poledníků pro
určení časových pásem
Mapy – druhy map, obsah map
- vysvětlí pojem pevnina a oceán
- na mapě ukáže světové
oceány
Nadmořská výška
- ukáže na mapě jednotlivé
světadíly

Návštěva
ekologického
střediska SEVER

EV – vztah člověka k prostředí
P – živá a neživá příroda
M – porovnávání velikosti

- pracuje s turistickou mapou a
automapou a vysvětlí rozdíl mezi
těmito mapami
určí
význam
vybraných
mapových značek
- pracuje s mapou, vysvětlí pojem
nadmořská výška, kóta

Vycházky
přírody
Videokazeta
Památky
Litoměřicka

Povrch ČR
- určí a vysvětlí polohu ČR
- vyhledá na mapě pohoří a nížiny
- rozumí pojmům – nížina,
vysočina, pahorkatina, vrchovina
Životní prostředí
- vyhledá na mapě hlavní vodní Vodstvo ČR – řeky , rybníky, přehrady
toky

do
–

MKV mezilidské vztahy,
etnický původ, principy solidarity
ČJ – encyklopedie
D - historie měst

Exkurze
po
historických
OSV – poznávání krajiny kde památkách města
a okolí
žijeme

( řeky, jezera, přehrady )
- vyhledá potřebné informace
v mapových oblastech, orientuje
se v jejich obsahu a rejstřících
Nerostné suroviny ČR – co všechno potřebujeme
k životu
- hodnotí a porovná přírodní
zdroje
a přírodní poměry k ČR
- rozumí pojmu obnovitelný a
neobnovitelný zdroj
- na mapě vyhledá hlavní naleziště
nerostných surovin
- uvede na vybraných příkladech
vliv možných rizik na životní
prostředí
- získává konkrétní představu o Životní prostředí
prostředí a vyjadřuje se k tomu, co Životní prostředí v ČR
mu prospívá a škodí
vyhledá
hlavní
města Obyvatelstvo ČR
jednotlivých krajů ČR
Velká města ČR
- zjistí a uvede počet obyvatel a
porovnává
rozmístění
obyvatelstva
Naše krajina
- získává konkrétní představu o Příroda, povrch, povodí, vodstvo, půda, rostlinstvo,
prostředí, které ho obklopuje, umí živočišstvo
popsat a určit jednoduché vazby
vyhledá
z dostupných
informačních
zdrojů
typické
regionální zvláštnosti přírody -

Návštěva muzea a
D – historie krajiny ( Litoměřicko ) galerie

P – CHKO
ČJ – čtení pověstí

Videokazeta –
státy Evropy

VEGS – objevování Evropy a
světa

MKV – lidské vztahy, etnické
skupiny,
principy solidarit

hospodářské a kulturní
- uvede významné podniky a
hospodářské aktivity v regionu

MV – zprávy ze světa
Světové strany

- určí a vysvětlí polohu svého
bydliště
vzhledem ke krajině a státu
- určí světové strany v přírodě a
podle mapy
Kulturní a historické zajímavosti
- porozumí pojmu „ kultura“ a
seznámí
se
s jednotlivými
kulturními
historickými Geografické informace, zdroje dat, kartografie a
památkami našeho regionu
topografie
Globus, mapa světa a Evropy
- vysvětlí pojmy globus, mapa,
poledník, rovník
- vysvětlí pojmy – ostrov,
poloostrov, záliv
- vyhledá jednotlivé světadíly a
seřadí je podle velikosti
- popíše podle mapy polohu
světadílů od Evropy
Poloha ČR v Evropě
Sousední státy
- dobře se orientuje na mapě,
ukáže polohu ČR a sousedních
států
- vyjmenuje a ukáže na mapě
hlavní města sousedních států
- charakterizuje tyto státy ( Regiony světa
povrch, zemědělství a průmysl)
Tvar a povrch Evropy

D – historie států, kultura národů
M – měřítka
ČJ – literatura evropských kultur

MKV – naslouchání druhým,
tolerance,
pomoc druhým, majoritní
minoritní skupin

-vyhledá na mapě největší
poloostrovy, ostrovy, nížiny a
pohoří Evropy
- podle nadmořské výšky vyhledá Vodstvo Evropy
nejvyšší vrchol Evropy a srovná
s nejvyšším vrcholem v ČR
- porozumí a vyhledá na mapě
moře, vodní toky Evropy
Města Evropy
- porovná délku jednotlivých
evropských řek, určí ,do kterého
moře se vlévají
- vyhledá na mapě evropské státy Člověk a společnost
a významná evropská města
- vyhledá potřebné informace
v mapových oblastech
- seznámí se s pojmem Ústava
ČR, lidská práva a povinnosti
občanů

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: VII.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

Přírodní obraz Země
- vyhledává základní údaje o Zemi Planeta Země
OSV
–
rozvíjí
schopnosti, CD – vesmír
a jiných vesmírných tělesech
poznávání,
komunikace, Encyklopedie
Slunce a sluneční soustava, planety
naslouchání
- vyjmenuje planety sluneční
VDO – vede k uvažování v širších
soustavy
souvislostech
- uvede, jaké přirozené družice má
MV – snímky z kosmu
Země,
–
jednotky
vzdáleností,
Geografická kartografie a topografie, zdroje dat a M
uvede základní údaje o Měsíci
porovnávání velikostí planet
informace
Mapy – druhy map, obsah map
- pracuje s turistickou mapou a
automapou a vysvětlí rozdíl mezi
těmito mapami
určí
význam
vybraných
mapových značek
- určí světové strany
Česká republika, životní prostředí

EMV – základní podmínky života
VEGS – důsledky pohybů Země
pro život lidí na světě
P – rostlinstvo a živočichové
M – polokružnice
OV- režim dne

- vyhledá na mapě ČR, polohu Světové strany
některých měst – určí světovou
stranu
ČR – poloha ČR v Evropě, hranice státu a sousedé P – živočichové
- uvede základní informace o ČR ČR
VV – kresba
- předvede dovednost práce
s mapou, ukáže na mapě sousední
MV – zdroj informací
státy ČR
OSV – týmová spolupráce

Zeměpisná
vycházka
–
využití turistické
mapy

- vyhledá základní
sousedních státech

údaje

o

- ukáže na mapě ČR a popíše
polohu ČR v Evropě
- vyhledá na mapě hlavní vodní
toky, pohoří a nížiny
- vyhledá hl. města jednotlivých
krajů ČR
z dostupných informačních
zdrojů vyhledá typické regionální
zvláštnosti
- určí polohu hl. města ČR
z dostupných informačních
zdrojů vyhledá informace o hl.
městě ČR (rozloha, kulturní
památky, doprava, průmysl).
- na mapě vyhledá danou oblast
- seznámí se s přírodními a
hospodářskými
poměry
v jednotlivých krajích
- v jednotlivých oblastech vyhledá
hlavní
toky, pohoří, nížiny
zprostředkuje
ostatním
spolužákům zkušenosti, zážitky a
zajímavosti z vlastních cest po
naší vlasti
z dostupných informačních
zdrojů vyhledá informace o
jednotlivých krajích

Povrch ČR
Vodstvo

M – měřítko a mapy
VV – estetická stránka mapy a
význam barev na mapě
Videokazeta

Obyvatelstvo a města
Kraje ČR
Praha

Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Zajímavosti v ČR

VDO
–
uvažuje
v širších
souvislostech
MKV – různé způsoby života,
individuální
zvláštnosti
jednotlivých států
Videokazeta

VEGS – krajina, symbolika, den
Evropy, životní styl
EMV – životní prostředí
Práce s internetem
MV – vyhledávání informací (TV, Mapy
jednotlivých
časopisy, internet)
oblastí

D – historie, kultura
VV – historické stavby
ČJ - čtení textů

- určí, v jakém kraji leží jeho
bydliště
Terénní geografické praxe a aplikace
- vyhledává z dostupných zdrojů Cvičení a pozorování v terénu
informace a zajímavosti o ČR
- orientuje se v terénu
Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života
- uplatňuje zásady bezpečného
pohybu a pobytu v přírodě

MKV – individuální zvláštnosti a
rozdíly, lidské vztahy, etnický
původ

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: VIII.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina

- uvede základní informace o ČR Česká republika
- vyhledá na mapě ČR a popíše Opakování látky z předešlého ročníku
její polohu, určí známá pohoří,
nížiny, vodní toky, hl. města
jednotlivých krajů
Regiony světa
Evropa
- na mapě vyhledá krajní body
Evropy, odhadne rozlohu a Poloha, členitost a rozloha
členitost
Evropy,
porovná
s ostatními světadíly
- určí podle světových stran,
s jakými světadíly Evropa sousedí
Povrch
- vyhledá a ukáže na mapě
nejznámější ostrovy, pohoří, moře,
oceány, nížiny a řeky
Podnebí
-seznámí se, ve kterém pásmu se
Evropa rozkládá, jaké je zde
podnebí
Rostlinstvo a živočišstvo
- uvede příklady typických
zástupců rostlinné a živočišné říše

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Učivo

Poznámky

-využití
encyklopedií, map
atlasů zprávy z
VEGS – kořeny a zdroje civilizace, tisku
instituce EU, zvyky a tradice
- videokazety

MKV – tolerance, individuální
zvláštnosti, etnika, rozdíly
EMV – prostředí, suroviny,
ochrana vody a ovzduší, vztah
člověka k prostředí
MV – vnímání mediálního sdělení –
zpracování informací
ICT – tištěné a digitální dokumenty,
využití PC a internet
M -

porovnávání rozměrů řazení

- na mapě ukáže nejhustěji a
nejřidčeji osídlené oblasti
Společenské a hospodářské prostředí, životní
prostředí
- stručně popíše život evropských Obyvatelstvo a osídlení Evropy
národů a způsob jejich soužití a
osídlení
Současná Evropa
seznámí
se
s pojmy
AGLOMERACE,
KŘESŤANSTVÍ, ISLÁM
- objasní pojem EU, významné
společenské a hospodářské změny
Kartografické informace, kartografie a topografie
- vyhledá na mapě jednotlivé státy Západní Evropa
a ukáže hlavní města těchto států
- charakterizuje vybrané státy Severní Evropa
z hlediska
přírodních
a
hospodářských podmínek
Střední Evropa
- pomocí mapy a učebnice seřadí
jednotlivé státy podle rozlohy a Jižní Evropa
počtu obyvatel
- na základě získaných znalostí a Jihovýchodní Evropa
popřípadě vlastních zkušeností
vyhledá na mapě hlavní turistická Východní Evropa
centra Evropy
Jednotlivé státy, hlavní města, povrch, podnebí,
průmysl a zemědělství, doprava

podle velikosti
P – znalosti v oboru živočišné a
rostlinné říše

D – kulturní památky
PV – místní tradice

Projekt: Den EU, Země EU

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: IX.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

Opakování učiva 8. ročník
- objasní dva základní pohyby
Země, oběh Země kolem Slunce,
střídání ročních období
- vyjmenuje teplotní pásy – čím se
vyznačují
- určí, ve kterém teplotním pásmu
žijeme my
- je seznámen s významem
působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich
vlivu na přírodu a zemský povrch

Přírodní obraz Země
Planeta Země
Střídání ročních období
Teplotní pásy

VEGS – důsledky pohybů Země Využití
encyklopedií
pro život lidí na světě
Dny
EU
–
návštěva památek

F – postavení Země x Slunce
Změny na Měsíci
Magnetismus

Česká republika
ukáže
na
mapě
ČR,
charakterizuje ČR na základě
získaných znalostí
- objasní pojem „ SLUŽBY“ –
uvede příklady služeb, které
služby potřebuje téměř denně,
které občas, význam služeb pro
stát
- vysvětlí pojem „REKREACE“
v souvislosti s cestovním ruchem

Služby

OSV – komunikace, rozvoj
schopností, hodnoty, poznávání

Cestovní ruch
Doprava
Cestování do zahraničí
Terénní geografické praxe a aplikace

MV – vyhledávání
zpracování aktualit

informací,

VDO – lidská práva, společenský
život

Videokazety
Mapy, atlasy

- vyhledá spoje na internetu

Cvičení a pozorování v terénu
Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života

- ovládá základy praktické
topografie a orientuje se v terénu
- uplatňuje v praxi zásady
bezpečného pohybu a pobytu ve Regiony světa
volné přírodě
Geografické informace, zdroje dat, kartografie a
topografie
- pracuje s mapou, vyhledá na Světadíly a oceány
mapě jednotlivé státy, oceány,
pohoří, nížiny
Rozdělení Evropy
a řeky patřící k Evropě
- na základě získaných vědomostí Evropské státy
charakterizuje jednotlivé oblasti
Evropy,
využívá
práci
s encyklopedií a další odbornou Společenské a hospodářské prostředí, životní
literaturou
prostředí
Evropské státy sousedící s ČR
-vyjmenuje Evropské státy a
uvede jejich hlavní města
Asie
- vyhledá na mapě Asii
- ukáže hranici mezi Asií a Rozdělení Asie
Evropou
Vybrané asijské státy
- vyjmenuje oblasti, na které lze Poloha, podnebí, vodstvo, průmysl a zemědělství
Asii rozdělit, uvede, které státy do
oblasti patří
- ukáže na mapě vybrané asijské
státy
- využívá znalosti získané
z dalších předmětů

OV - demokratické uspořádání naší
společnosti, dodržování pravidel
v našem státě, morálka, soužití mezi
lidmi

VEGS – závažnost
přírody,
využití
mezinárodní spolupráce
Instituce EU

ochrany
oceánů,

MKV
–
etnika,
rozdíly,
individuální zvláštnosti, životní
styl, kulturní zvláštnosti, různé
způsoby života

EMV - ovlivňování přírody
Den Země
ICT – využití tisku, TV zpráv, video,
internet
PŘ – fauna, flóra
D – využití poznatků z historie

- vyhledá na mapě Afriku
- určí, se kterými světadíly a
oceány sousedí
- vyjmenuje, ve kterých teplotních
pásech se africký kontinent
nachází
- podá stručné informace o
obyvatelstvu na základě získaných
znalostí
- uvede znalosti o zemědělství a
průmyslu na základě získaných
znalostí

Afrika
Rozdělení Afriky
Vybrané africké státy
Poloha, podnebí,vodstvo,průmysl a zemědělství

Amerika
- určí polohu Amerika na mapě a Členění Amerického kontinentu
na globusu
Poloha, povrch, podnebí, vodstvo
- uvede rozdělení Ameriky
Osídlení
- vyhledá a ukáže na mapě Průmysl a zemědělství
vybrané státy S a J Ameriky
Kanada, USA, Mexiko, Brazílie
- vyhledá největší státy a jejich
hlavní města
-vyhledá základní údaje o
obyvatelstvu
- na mapě ukáže velká jezera,
veletoky
a sousední oceány
- uvede zajímavosti o některých
významných státech
Austrálie
- vyhledá na mapě Austrálii
Poloha, povrch
- na mapě vyhledá oblast, v níž je Podnebí
soustředěno více měst
Rostlinstvo a živočišstvo
- vyjmenuje názvy tří skupin Australský svaz - Oceánie

M - měřítko, porovnávání podle
velikosti

CH – vzácné dary Země

VV – kulturní památky

PV - koláže

VEGS – závažnost
přírody,
využití
mezinárodní spolupráce
Instituce EU

ochrany
oceánů,

Oceánie
- uvede typické rostliny
živočichy pro danou oblast

a

Antarktida
Poloha
-ukáže na mapě Antarktidu
Podnebí
- vyhledá údaje o podnebí
Živočišstvo
- uvede rozdíly v době letního Letní období
období
-na základě získaných vědomostí Oceány
podá stručnou charakteristiku Členění oceánů
tohoto světadílu
Význam oceánů pro námořní dopravu
Největší přístavy
-ukáže na mapě jednotlivé oceány
- seřadí je podle velikosti
- vysvětlí význam oceánů pro
námořní dopravu
- na mapě vyhledá největší
přístavy

MKV
–
etnika,
rozdíly,
individuální zvláštnosti, životní
styl, kulturní zvláštnosti, různé
způsoby života

DEN ZEMĚ – projekt

Vzdělávací oblast: Environmentální výchova
Vyučovací předmět: Environmentální výchova
Ročník: VII.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina z disponibilní časové dotace
Učivo

Ekosystémy
- les
- vyjmenuje některé zástupce - pole
z ekosystémů,
zná
význam - vodní zdroje (nádrže, přehrady, krajinná ekologie)
vybraných druhů ekosystémů pro - moře
člověka i pro Zemi
- tropický deštný prales
- lidské sídlo město, vesnice (umělý ekosystém)
- kulturní krajina (civilizace a příroda, historie –
dnešek)

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

P – ekosystém les, rostlinná patra,
význam,
poznávání
rostlin
a
živočichů

spolupráce se
střediskem
ekologické
výchovy SEVER
a střediskem
OSV - zvířecí a lidská komunikace, CHKO

seberegulující jednání
MKV – jedinečnost každého
člověka a tolerance k druhým

Základní podmínky života
- učí se porozumět důsledkům - voda (význam, ochrana u nás i ve světě)
civilizace na životní prostředí pro - ovzduší (význam pro život na Zemi, klimatické VV – námětová kresba a malba
život na Zemi a pomáhat při změny, čistota ovzduší)
ochraně přírody ve svém okolí
- půda (zdroj výživy, rekultivace, ohrožení půdy,
funkce zemědělství v krajině)
PV – pěstitelské práce
- ekosystémy, ochrana biologických druhů
- vyjmenuje obnovitelné a
- přírodní zdroje a suroviny (obnovitelnost, dopad na
neobnovitelné přírodní zdroje
prostředí)
Den Země
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- zemědělství, ekologické zemědělství a životní
- uvede, co jsou to druhotné prostředí
suroviny, zná význam recyklace - doprava (druhy, ekologický dopad)
pro životní prostředí
- průmysl a životní prostředí

Poznámky

PV – netradiční prostorové práce
z recyklovaného materiálu
VDO - zodpovědnost jedince za
své zdraví, angažovaný přístup

- dokáže vyjmenovat aktivity
podporující zdravý životní styl

- odpady (hospodaření s nimi, recyklace, druhotné k čistému životnímu prostředí
suroviny)
- ochrana přírody a kulturních památek
MV - fungování a vliv médií ke
Vztah člověka k prostředí
společnosti
- naše obec (přírodní zdroje, kultura obce, životní
prostředí, prostředí - zdraví a životní styl, odpady,
ekologický problém obce)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: VI.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Poslechové činnosti
- poznávání hud. nástrojů – rozdělení do skupin
- píseň lidová, umělá
- vokální a instrumentální skladba
- gospel, spirituál
- populární hudba – vznik beatu
- opereta, opera
- správně rytmicky doprovází - srovnává českou a zahraniční populární hudbu
jednoduchou píseň na Orfovy
nástroje
- J.S. Bach– poslech skladeb
- má rytmické cítění a rytmickou - W. A. Mozart
paměti
(dle
individuálních - J. Haydn
dispozic)
- L. van Beethoven
- dokáže vytvořit vlastní rytmické - Beatles
motivy
- Olympic
- pohybem vyjadřuje pochodový,
polkový a valčíkový rytmus
- umí vyťukat dvoučtvrťový a
tříčtvrťový takt
- dokáže pohybem vyjádřit obsah
písně

- sluchem rozliší zvuk vybraných
hudebních nástrojů a dovede je
pojmenovat
- rozliší skladbu vokální a
instrumentální

Vokální činnosti
- intonační cvičení tónů, zpěv tónů v různých
výškách na doby
- spojuje rytmické a intonační linky
- zpěv lidových písní, práce s notovým zápisem
- umí rozlišit lidovou a umělou - říkadlo, píseň – rytmické vyjádření textu písně
píseň, muzikál, operu a operetu
- vyhledávání rytmu v zápisu písně

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

D, VV – baroko, klasicismus
VEGS – vnímání evropské hudeb.
kultury, emotivnost, prožitek

intonační cvičení
provádět
dle
individuálních
dispozic
jednotlivých
žáků

VV – ilustrace písní,
záznam melodie, rytmu

výtvarný

EMV – citová stránka osobnosti,
láska k přírodě, vnímání krásy
VDO – rozvíjet kritické myšlení,
aktivita, kooperace

- seznámí se s obdobím baroka a
klasicismu
- seznámí se s vybranými
skladbami

Nabídka poslechových skladeb :

J.S. Bach - Braniborské koncerty
Zpěvníky : Já písnička 1 – 3
L.v. Beethoven – symfonie č. 9
Country zpěvník 1 – 3
W.A.Mozart – symfonie č. 36
České hity 20 století 1 – 5
Beatles – Best of, Olympic – Expedice R. n R.
Spirituál kvintet

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: VII.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

- při zpěvu využívá správné Vokální činnosti
pěvecké návyky
- lidové a umělé písně – melodie
rytmus
- podle individuálních dispozic
výběr
písní
různých
období
zpívá intonačně čistě a rytmicky
přesně
- při poslechu využívá získané
zkušenosti

Poslechové činnosti

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

VV – kresba na hudbu
ČJ – básně, literatura
D – baroko, romantismus
MKV – lid. písně jiných národů,
poznávání kulturních tradic
a
EMV – citlivý přístup k okolní intonační
rytmická
krajině, vnímání krásy přírody
cvičení
provádět dle
individuálních
dispozic
OSV – hudba jako prostředek jednotlivých
komunikace
žáků

- spojuje poslech s instrumentální
nebo pohybovou činností
Pochod, tanec, vážná a populární hudba k poslechu
Výběr poslechových skladeb různých období a stylů
- rozpozná hudební nástroje, jejich
výrazové možnosti
VEGS – vnímání evropské hudeb.
Baroko – Vivaldi
kultury
- rozpozná rozdíly komorní a Klasicismus - Mozart, Beethoven
symfonické hudby
Romantismus – Chopin, Schubert
Český romantismus – Smetana, Dvořák
- pohybem reaguje na znějící Blues - B.B. King, E. Clapton
hudbu s využitím jednoduchých Beat - E.Brothers, Eagles, Shadows
gest a tanečních krok

- dokáže využít získaných znalostí
a dovedností k vytvoření hudebně
dramatického vystoupení
Instrumentální činnosti a pohybové činnosti

OSV – obecná kreativita, rozvoj
smyslového vnímání

Prolínají do ostatních hudebních činností
v průběhu celého školního roku
- taktování, taneční kroky, vlastní pohybové
ztvárnění – choreografie
- polka, valčík, mazurka
- moderní tance
- dramatizace v hudebním projektu k příležitosti
Vánoc
Nabídka poslechových skladeb :

J.S. Bach - Braniborské koncerty
L.v. Beethoven – symfonie č. 9
W.A.Mozart – symfonie č. 36
Shadows, Eagles , Everly Brothers

Zpěvníky : Já písnička 1 – 3
Country zpěvník 1 – 3
České hity 20 století 1 – 5
Hity 3 tisíciletí 1

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: VIII.
Výstup

- dodržuje správné pěvecké
návyky a hlasovou hygienu
- zpívá intonačně čistě, rytmicky
přesně
- zná pojem akord

- rozliší durovou a molovou
stupnici
- seznámí se s charakteristickými
prvky džezové, rockové a
populární hudby
- umí přesně rytmicky zazpívat
vybrané písně

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Vokální činnosti
- hlasová a rytmická cvičení
- intervaly
- rytmický výcvik s oporou hudební nástroje
- zpěv lidových i umělých písní
(Horo, horo, vysoká jsi; Ej vandrovali hudci,
Nezacházej slunce, Řekni kde ty kytky jsou, Stín
katedrál)
- příklady v lidové tvorbě
- divadla malých forem
- Semafor – Šlitr, Suchý (Klementaine, Honky
tonky blues, To jsem ještě žil)
- Osvobozené divadlo – J. Ježek (Klobouk ve křoví,
David a Goliáš)

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

EMV – citlivý přístup k přírodě,
láska k místu, kde bydlím,…
intonační

a
rytmická cvičení
dle
MKV – tradice a rozmanitost provádět
individuálních
kultur
dispozic
jednotlivých
VEGS – vnímání evropské a žáků

světové kultury
D – romantismus, baroko
VV – kresba a malba na hudbu

poslechové
skladby nechávat
OSV – umění jako prostředek hodnotit žáky
komunikace, estetika mezi lidských Body 1-10

Poslechové činnosti
- postihuje rytmické, dynamické a - poslech různých hudebních žánrů, srovnávání, vztahů
výrazové změny v hudebním postihování charakteristických rozdílů
proudu
G. Gershwin – Rapsodie in blue
J. Scott – The Entertainer – ragtime
- rozliší základní vlastnosti tónu
MKV – původ různých stylů
Baroko – Bach, Vivaldi

sluchem
rozliší
vzestupnou a sestupnou
- umí pojmenovat
hudební formy

Romantismus – Chopin, Liszt,
melodii A. Dvořák - symfonická tvorba
Baroko – Vivaldi, Bach,
vybrané Klasicismus – J.Haydn, W.A. Mozart
Romantismus – Chopin, Schubert

rytmické Instrumentální činnosti
- Hudební projekt k příležitosti vánočních oslav:
pásmo reprodukované hudby, koled,
vlastní instrumentální tvorby
- Výběr skladeb s výrazně odlišným tempem a
rytmem
- píseň Život je jen náhoda
- ragtime – synkopický rytmus
- pohybem vyjadřuje různé taneční - swing, boogie woogie, blues, rock
rytmy
Hudebně pohybové činnosti
Prolínají do ostatních hudebních činností v průběhu
celého školního roku.
- vytleská podle individuálních - taktování, taneční kroky, vlastní pohybové
dispozic obtížnější rytmus
ztvárnění – choreografie
- polka, valčík, mazurka
- jive, cha-cha
- tvoří jednoduché
doprovody

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: IX.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

EMV – citový vztah k přírodě
- dodržuje správné pěvecké
návyky a hlasovou hygienu

Vokální činnosti
Opakování učiva z předchozích ročníků.
- opakování lidových i umělých písní s důrazem na
VEGS – vnímání evropské hudební
- poznává nejstarší hudební dynamiku, melodii, rytmus
kultury
památky a umí je zařadit do
historických souvislostí
Výběr písní období:
D – kulturní směry, slohy
- orientuje se v jednotlivých středověk: Kdož sú boží bojovníci
gregoriánský chorál –
hudebních obdobích
Veni domine (B. Basiková)
- pozná charakteristické znaky renesance: Fuga trium vocum
J. S. Bach –Tocata a fuga D moll
skladeb a nalezne souvislosti baroko:
z jiných oborů umělecké činnosti klasicismus: Beethoven – Óda na radost
romantismus:G.Verdi – sbor židů z opery Nabucco VDO – zásady slušnosti, tolerance,
odpovědné chování
Hudební žánry 20. století:
- soustředí se na poslech skladeb
vážná hudba: B. Martinů –Otvírání studánek Samostatné a odpovědné řešení
většího rozsahu
problémů
.jazz:
J. Ježek – Klobouk ve křoví, Ezop
G. Gershwin – Summertime
MKV – tradice a rozmanitost
divadla malých forem:
kultur
Suchý a Šlitr – Pramínek vlasů
country: Montgomery, Všichni jsou už
v Mexiku

Poznámky

bluegrass – Panenka (Křesťan)
- podle svých individuálních česká trampská píseň: Rosa na kolejích, Ascalona
hudebních
dispozic
zpívá folk: Když mě brali za vojáka
kultivovaně a pěvecky správně pop a rock: Stín katedrál, Co na tom tak zlého
písně různých žánrů

D – kulturní směry, slohy

VV – kresba a malba na hudbu
- při poslechu využívá získaných Poslechové činnosti
- hudba období pravěku
znalostí a zkušeností
- Egypt, Řecko, Řím
- používá hudebně výrazové - hudba období středověku:
duchovní hudba, gregoriánský chorál, mše, madrigal PV – lidové tradice a zvyky
prostředky
- spojuje poslech s pohybovou (Thomas Tallis, G. de Machaut)
- baroko – hlavní znaky, formy, představitelé TV – cvičení při hudbě, rytmus, takt
činností
(opak.)
- toleruje a respektuje hudební
- adventy – vánoce, význam lidových tradic, J. J.
žánry všech kultur světa
Ryba – Česká mše vánoční
klasicismus – znaky, formy, představitelé – symf.
tvorba, komorní, vokální (Haydn, Beethoven,
Mozart)
- český klasicismus: J. Mysliveček, F. X. Brixi
Nabídka poslechových skladeb :

J.S. Bach - Braniborské koncerty
L.v. Beethoven – symfonie č. 9
W.A.Mozart – symfonie č. 36
Beatles – Best of
Olympic – Expedice R. n R.

Zpěvníky : Já písnička 1 – 3
Country zpěvník 1 – 3
České hity 20 století 1 – 5
Spirituál kvintet

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: VI.
Výstup

Učivo

- zvládá přípravu, postupy a
finální úpravy vybrané techniky
výtvarného vyjádření na dané
téma a vlastních fantazijních
představ
- dle svých možností se snaží
výtvarně ztvárnit vlastní představy
na základě konkrétních zkušeností
a fantazie
- využívá možnosti
výtvarných technik

týdenní časová dotace: 1 hodina

běžných

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

OSV – smyslové vnímání, estetika,
Nauka o barvě – vnímání barev (teplé a studené kreativita
barvy, příbuzné barvy, míchání barev, zapouštění a MV – odlišná kultura
rozpíjení barev aj. techniky
EMV – vnímání přírody
MV – časopisy, kresba na PC
Kresba a malba – vlastní fantazie
VEGS poznávání evropské kultury
Ilustrační tvorba
ČJ – literatura
Kresba a malba na dané téma
- malba temperou, suchým pastelem, vodovými
barvami, kresba tužkou, perem, uhlem, fixem
- řád ve výtvarné geometrii: geometrické prvky,
kompozice rovných a šikmých čar
- písmo: typy písma
D – Antické Řecko, Řím

seznamuje
se
s různými Plošné a prostorové vyjádření a tvorba (např.
výtvarnými
styly,
žánry a kresba v přírodě)
technikami
- tělo ve výtvarném umění
- při práci může zařazovat i - kombinace různých materiálů: koláže, asambláž,
netradiční výtvarné materiály a práce s fotografií, nitě
pomůcky
- současné zobrazovací prostředky: využití PC
- kompozice design a tvar: plakát
- seznamuje se s jednotlivými díly - plastická tvorba: papír, hlína, sádra
světových malířů a sochařů
- kolektivní práce na jednom projektu
- porovnává design u různých - účast na výzdobě třídy a prostor školy

P – lidské tělo

Exkurze – muzea, galerie, vycházky
městem: historické centrum, příroda:
park

Poznámky

předmětů
- zkoumá vztah vlastního těla a
pohybu v prostoru
- upevňuje si kladný vztah ke
kultuře, umění a dědictví našeho
národa

- tvorba našich a světových malířů, stavitelů a
sochařů
- člověk a umělecké dílo: působení a slovní
vyjádření (galerie)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: VII.
Výstup

- správně užívá techniku malby,
míchání
a
vrstvení
barev
výtvarného vyjádření na dané
téma a vlastních fantazijních
představ

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

Nauka o barvě – vnímání barev (teplé a studené OSV – rozvoj schopností poznání
barvy,
experimentování s barvou - barevná
kompozice, zapouštění a rozpíjení barev – HV – výtvarné vyjádření
pocit
emocionální malba, aj. techniky
z hudby

Kresba a malba – temperou, suchým pastelem, OSV – kreativita
- vybírá a samostatně se snaží vodovými barvami, kresba tužkou, perem, uhlem,
výtvarně ztvárnit vlastní představy fixem
na základě konkrétních zkušeností Kresba a malba - vlastní fantazie
ČJ– literatura
a fantazie
Ilustrační tvorba
- využívá možnosti běžných
výtvarných technik
Kresba a malba - dané téma
tvoří
jednoduché plošné - geometrické tvary v prostoru - stínování
HV – rytmus, melodie
kompozice z geom. tvarů
- výtvarná linie (např.: písmo, letokruhy)
- plošné a prostorové vyjádření - kresba v přírodě, EMV – vnímání přírody
- zkoumá vztah vlastního těla a domy
VDO – domov, krajina kde žiji
pohybu
v prostoru:
základy - lidská postava, portrét
figurální
- zátiší
MV – časopisy, kresba na PC,
- současné zobrazovací prostředky: využití PC
video, …
Kombinace různých materiálů: koláže, asambláž,
- vnímá a rozlišuje různé výtvarné práce s fotografií, modelování, různé výtvarné
styly, žánry a techniky
techniky, plastická tvorba
- při práci může zařazovat i

- vycházka do
přírody
- vycházka do
města a okolí
školy

např. závěs
přírodnin
např. živly
přírodě

z
v

Z – mapy, glóbus, sluneční soustava

netradiční výtvarné materiály,
pomůcky a hledá jejich neobvyklé
kombinace
- vytvoří individuální kompozice
v prostoru: své představy dokáže
převést do objemových rozměrů

- osově souměrná práce
- prostorová tvorba
- tisk z plochy (např. razítka)
- dekorativní práce s experimentováním
- vyvazovaná a skládaná batika
- různé techniky zdobení: kraslice, ván. Ozdoby
- užívá metod uplatněných - sádra: odlévání, rytí
v současném výtvarném umění
- kašírování
- malování na sklo

- seznamuje se s jednotlivými díly
světových malířů a sochařů
- porovnává design u různých
předmětů
seznamuje
se
s různými
výtvarnými
styly,
žánry a
technikami
- upevňuje si kladný vztah ke
kultuře, umění a dědictví našeho
národa
- dokáže využívat své estetické
cítění v praktickém životě
- sleduje proměny vlastního okolí

PV – využití zkušeností
MKV – seznámení s individuálními
zvláštnostmi kultur
D – umění: sgrafito

Kompozice design a tvar - klasická umělecká díla
v porovnání se současnými díly
- získávat vlastní názor na poznané umělecké dílo
VEGS – podporuje pozitivní
- rozvoj kultury bydlení
postoje k tradičním evropským
hodnotám
Kolektivní práce na jednom projektu
- instalace výstavy
- kolektivní práce

MKV – poznávání odlišností kultur

MKV – rozvíjí lidské vztahy:
tolerance

návštěva:
muzeum, galerie,
výstava
,,Bydlení“, ,,Můj
dům, můj hrad“

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: VIII.
Výstup

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

- správně užívá techniku malby, Nauka o barvě – vnímání barev, experimentování, OSV – rozvoj schopností poznání
míchání a vrstvení barev
abstrakce - barevná kompozice, zapouštění a
rozpíjení barev (voda, klovatina, latex…)
OSV – kreativita
Kresba a malba – kresba tužkou, perem, uhlem,
suchým pastelem, temperou,vodovými barvami
Kresba a malba - vlastní fantazie
Kresba a malba - dané téma
- geometrické tvary v prostoru - stínování
- výtvarná linie (např.: písmo, letokruhy, kůra)
- plošné a prostorové vyjádření - kresba v přírodě,
domy
- lidská postava, portrét
- zátiší
- současné zobrazovací prostředky - využití PC

- výtvarně vyjádří dané téma,
vlastní
fantazijní
představy,
odpoutá
se
od
konkrétní
skutečnosti, vyjádří pocity
- využívá možnosti běžných
výtvarných technik
tvoří
jednodušší
plošné
kompozice z geometrických tvarů
i barev
- zkoumá vztah vlastního těla a
pohybu
v prostoru
(figurální
malba, kresba)
- zhodnotí a prezentuje výsledek
své tvorby, porovná jej s výsledky
ostatních
Kombinace různých materiálů - koláže, asambláž,
práce s fotografií, modelování, kombinované
- vnímá a rozlišuje různé výtvarné výtvarné techniky, plastická tvorba
styly, žánry a techniky
- osově souměrná práce
- dokáže pracovat s netradičními - jednodušší grafické techniky (tisk z papírové a

EMV – vnímání přírody
VDO – životní prostředí, kde žiji

vycházka
do
přírody, do města

MV – časopisy, kresba na PC, kresba v terénu
video, TV
VEGS
–
pozitivní
postoje
k tradičním evropským hodnotám
MKV – poznávání odlišností
kultur, rozvoj mezilidských vztahů
(tolerance)

HV - výtvarné
abstrakcí

vyjádření hudby

materiály a pomůckami
- vytvoří kompozici v prostoru
- užívá metod uplatněných
v současném výtvarném umění
- pokouší se porovnávat výsledky
běžné i umělecké produkce,
slovně vyjádří své postřehy a
pocity (názor na některou reklamu
apod.)

- seznamuje se s jednotlivými díly
světových malířů a sochařů
- porovnává design různých
předmětů
seznamuje
se
s různými
výtvarnými
styly,
žánry a
technikami

textilní koláže)
- prostorová tvorba
PV - využití dovedností, zkušeností
- dekorativní práce s experimentováním
- vyvazovaná a skládaná batika
D – umění
- různé techniky zdobení (perníčky, kraslice,
vánoční ozdoby)
ČJ - literatura
- sádra (odlévání, rytí)
- malování na sklo
- reklama
Výtvarné umění a životní prostředí
- klasická umělecká díla v porovnání se současnými
díly
- vytvářet vlastní názor na poznané umělecké dílo
- vnímání krásy v přírodě
- kultura bydlení, estetika bytových doplňků

Kolektivní práce
- upevňuje si kladný vztah ke - instalace výstavy
kultuře, umění a dědictví našeho - velkoplošná kolektivní práce
národa
- dokáže využívat své estetické
cítění v praktickém životě
- sleduje proměny vlastního okolí

návštěva muzea
nebo galerie
výstavy: Bydlení,
Můj dům, můj
hrad

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: IX.
Výstup

- správně užívá techniku malby,
míchání a vrstvení barev
- dokáže využít velké plochy k
tvorbě
- výtvarně vyjádří dané téma,
vlastní
fantazijní
představy,
odpoutá
se
od
konkrétní
skutečnosti, vyjádří pocity
- využívá možnosti běžných
výtvarných technik
- tvoří i složitější plošné
kompozice z geometrických tvarů
i barev
- zkoumá vztah vlastního těla a
pohybu
v prostoru
(figurální
malba, kresba)
- zhodnotí a prezentuje výsledek
své tvorby, porovná jej s výsledky
ostatních

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

Nauka o barvě – experimentování s barvou, OSV – rozvoj schopností poznání
abstrakce - barevná kompozice, zapouštění a
rozpíjení barev (voda, klovatina, latex…), grafická OSV – kreativita
technika – monotyp (benzíňák)
EMV – vnímání přírody
Kresba a malba – kresba tužkou, perem, uhlem,
vycházka
do
suchým pastelem, temperou, přírodními a jinými VDO – životní prostředí
přírody,
do
města
netradičními materiály
Kresba a malba - vlastní fantazie
MV – časopisy, kresba na PC, kresba v terénu
Kresba a malba - dané téma
video, TV
- geometrické tvary v prostoru - stínování
- výtvarná linie (např.: písmo, letokruhy, kůra)
VEGS
–
pozitivní
postoje
- plošné a prostorové vyjádření - kresba v přírodě, k tradičním evropským hodnotám
domy
- lidská postava, portrét
MKV – poznávání odlišností
- zátiší
kultur, rozvoj mezilidských vztahů
- současné zobrazovací prostředky - využití PC
(tolerance)
- dynamická kresba (výtvarné vyjádření pohybu)
- výtvarné vyjádření hudby

Kombinace různých materiálů - koláže, asambláž,
- vnímá a rozlišuje různé výtvarné práce s fotografií, modelování, kombinované
styly, žánry a techniky
výtvarné techniky, plastická tvorba, mozaika
HV - výtvarné
- dokáže pracovat s netradičními - práce s odpadovým materiálem
abstrakcí

vyjádření hudby

materiály a pomůckami
- vytvoří kompozici i ve
větším prostoru, na velké ploše
- pokouší se porovnávat výsledky
běžné i umělecké produkce,
slovně vyjádří své postřehy a
pocity (názor na některou reklamu
apod.)

- jednodušší grafické techniky (tisk z papírové a
textilní koláže)
PV - využití dovedností, zkušeností
- prostorová tvorba, reklama
- dekorativní práce, malování na sklo
D – umělecké směry, architektura
- vyvazovaná a skládaná batika
- různé techniky zdobení (perníčky, kraslice, ČJ – literatura, ilustrace
vánoční ozdoby)
- sádra (odlévání, rytí)
Výtvarné umění a životní prostředí
- klasická umělecká díla v porovnání se současnými
díly
- vytvářet vlastní názor na poznané umělecké dílo
- vnímání krásy v přírodě
- kultura bydlení, estetika bytových doplňků
- lidová tvorba (krajový folklór, odlišnosti)

- seznamuje se s jednotlivými díly
světových malířů a sochařů
- porovnává design různých
předmětů, zhodnotí dle svého
názoru
- upevňuje si kladný vztah ke
kultuře, umění a dědictví našeho
národa
- dokáže využívat své estetické Kolektivní práce
cítění v praktickém životě
- instalace výstavy
- sleduje proměny vlastního okolí - velkoplošná kolektivní práce

návštěva muzea
nebo galerie
výstavy: Bydlení,
Můj dům, můj
hrad

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova - dívky
Ročník: VI.
Výstup
- dokáže uplatnit vůli při
vytrvalosti
- zvládá techniku atletických
disciplin i další techniky
- uplatní získané dovednosti jako
reprezentant školy

- zvládá kotoul vpřed a vzad
v různých modifikacích
- dokáže stoj na lopatkách, rukou
a cvičební prvky na hrazdě,
kruzích a koze s dopomocí
- uplatňuje svůj fyzický fond při
cvičení

týdenní časová dotace: 3 hodiny
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Projekt: sportovní hry mládeže
ATLETIKA
Běh vytrvalostní
800m
Běh 60m (nízký start, startovní povely)
Skok daleký (technika skoku a odrazu)
Hod kriketovým míčkem (technika hodu)
Skok vysoký (technika streedlu a flopu- výběr stylu)
GYMNASTIKA
Akrobacie - kotoul vpřed, vzad stoj na lopatkách a
rukou s dopomocí.
Přeskoky - skoky prosté z malé trampolíny, odraz
z můstku náskoky na kozu, roznožka, seskoky,
doskoky.
Hrazda - ručkování, přešvihy, náskok do vzporu,
Kladina - (lavička) - chůze a její modifikace,
doprovodné pohyby paží, rovnovážné postoje,
změny poloh, obraty náskoky, seskoky.
Kruhy - svis, překoty, houpání, seskok.
Šplh - s přírazem na tyči, laně.
Úpoly - přetahy a přetlaky

Poznámky
Lehkoatletický
stadion
Hřiště
Terén

OSV
–
rozvoj
schopnosti Tělocvična
poznávání a sebepojetí, poznávání
lidí, mezilidské vztahy
VDO
–
zásady
slušnosti,
odpovědnosti,
tolerance,
angažovaný přístup k druhýmprojevovat se v jednání i v řešení
problémů samostatně a odpovědně
VEGS – Evropa s svět nás zajímá

Tělocvična
Terén, hřiště

MKV - lidské vztahy, kulturní
SPORTOVNÍ HRY
diference
Vybíjená, basketbal
- zvládá pravidla míčových her a
- základní manipulace s míčem, nahrávka, EMV - vztah člověka k prostředí
Tělocvična
uplatňuje
zkušenosti
z nich
driblink, dvojtakt

v dalších sportech
- získané dovednosti uplatní jako
reprezentant školy

-

základní herní činnosti, střelba na koš
hra dle pravidel pro daný věk

MV
interpretace
vztahu
mediálních sdělení a poznávání Terén
lidí, mezilidské vztahy

Rytmická a kondiční gymnastika
- mazurka, polkový krok
- zvládá rytmus, tempo a melodii a
základní taneční kroky lidového
tance
TURISTIKA
- základní
poznatky
(oblečení,
- uplatňuje vhodné a bezpečné
bezpečnost, hygiena)
chování i v neznámém terénu
- chůze v terénu 6-12km
- improvizované drobné ošetření

VDO
zásady
slušnosti,
Zimní
odpovědnosti,
tolerance, Ltm.
obutí, angažovaný přístup k druhým projevovat se v jednání i v řešení
problémů samostatně a odpovědně
Projekt - Malá kopaná

- zvládá rychlý a bezpečný pohyb
na bruslích
- získané dovednosti uplatní jako
reprezentant školy

BRUSLENÍ
- jízda vpřed, zatáčení, brzdění
- jízda na rychlost

PLAVÁNÍ
- pády a skoky do vody z nízkých poloh
- zvládá jeden plavecký způsob,
- plavecký způsob (výběr kraul, prsa, znak)
pád a skok do vody z nízké polohy
- plavání na rychlost 50m
- získané dovednosti uplatní jako
- vytrvalostní plavání dle předpokladů žáků
reprezentant školy
nad 2minuty

- aktivně vstupuje do organizace
svého pohybového režimu
- usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti, samostatně se připraví
před pohybovou činností a ukončí
ji ve shodě s hlavní činností -

Význam pohybu pro zdraví
Prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových disbalancí
Hygiena a bezpečnost při pohybových hrách

MKV - lidské vztahy, kulturní
diference
EMV - vztah člověka k prostředí
MV
interpretace
vztahu
mediálních sdělení a reality, práce
v realizačním týmu

Plavecký
Ltm.

stadion

bazén

zatěžovanými svaly
- odmítá drogy a jiné škodliviny
jako neslučitelné se zdraví a
sportem
- uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém
prostředí
sportovišť,
přírody
silničního
provozu,
předvídá
možná
nebezpečí
úrazu
a
přizpůsobí jim svou činnost
- dodržuje pravidla her a jedná
v duchu fair play

Projekt : Bruslař

Projekt : Plavání – regionální kolo

Žáci se účastní dalších sportovních soutěží v rámci SK. PARTA, Litoměřicko ( sdružení oddílů základních speciálních škol)

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova - chlapci
Ročník: VI.
Výstup
- dokáže uplatnit vůli při
vytrvalosti
- zvládá techniku atletických
disciplin i další techniky
- uplatní získané dovednosti jako
reprezentant školy

- zvládá kotoul vpřed a vzad
v různých modifikacích
- dokáže stoj na lopatkách, rukou
a cvičební prvky na hrazdě,
kruzích a koze s dopomocí
- uplatňuje svůj fyzický fond při
cvičení

týdenní časová dotace: 3 hodiny
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Projekt: sportovní hry mládeže
ATLETIKA
Běh vytrvalostní 1 500 m
Běh 60m (nízký start, startovní povely)
Skok daleký (technika skoku a odrazu)
Hod kriketovým míčkem (technika hodu)
Skok vysoký (technika streedlu a flopu- výběr stylu)
GYMNASTIKA
Akrobacie - kotoul vpřed, vzad stoj na lopatkách a
rukou s dopomocí
Přeskoky - skoky prosté z malé trampolíny, odraz
z můstku náskoky na kozu, roznožka, seskoky,
doskoky
Hrazda - ručkování, přešvihy, náskok do vzporu,
Kladina - (lavička) - chůze a její modifikace,
doprovodné pohyby paží, rovnovážné postoje,
změny poloh, obraty náskoky, seskoky
Kruhy - svis, překoty, houpání, seskok
Šplh - s přírazem na tyči, laně
Úpoly - přetahy a přetlaky

Poznámky
Lehkoatletický
stadion
Hřiště
Terén

Tělocvična

OSV
–
rozvoj
schopnosti
poznávání a sebepojetí, poznávání
lidí, mezilidské vztahy
VDO
–
zásady
slušnosti,
odpovědnosti,
tolerance,
angažovaný přístup k druhýmprojevovat se v jednání i v řešení
problémů samostatně a odpovědně
VEGS – Evropa a svět nás zajímá

SPORTOVNÍ HRY
Vybíjená, basketbal, kopaná
MKV - lidské vztahy, kulturní
- zvládá pravidla míčových her a
- základní manipulace s míčem, nahrávka, diference

Tělocvična
Terén, hřiště

uplatňuje
zkušenosti
z nich
v dalších sportech
- získané dovednosti uplatní jako
reprezentant školy

-

Tělocvična

driblink, dvojtakt
základní herní činnosti, střelba na koš
hra dle pravidel pro daný věk

Rytmická a kondiční gymnastika
- zvládá rytmus, tempo a melodii a
- mazurka, polkový krok
základní taneční kroky lidového
tance
TURISTIKA
- uplatňuje vhodné a bezpečné
- základní
poznatky
(oblečení,
chování i v neznámém terénu
bezpečnost, hygiena)
- chůze v terénu 6-12 km
- improvizované drobné ošetření

EMV - vztah člověka k prostředí
MV
interpretace
vztahu Terén
mediálních sdělení a poznávání
lidí, mezilidské vztahy

VDO
zásady
slušnosti, Zimní
odpovědnosti,
tolerance, Ltm.
obutí, angažovaný přístup k druhým projevovat se v jednání i v řešení
problémů samostatně a odpovědně
Projekt - Malá kopaná

- zvládá rychlý a bezpečný pohyb
na bruslích
- získané dovednosti uplatní jako
reprezentant školy

BRUSLENÍ
- jízda vpřed, zatáčení, brzdění
- jízda na rychlost

PLAVÁNÍ
- pády a skoky do vody z nízkých poloh
- zvládá jeden plavecký způsob,
- plavecký způsob (výběr kraul, prsa, znak)
pád a skok do vody z nízké polohy
- plavání na rychlost 50m
- získané dovednosti uplatní jako
- vytrvalostní plavání dle předpokladů žáků
reprezentant školy
nad 2minuty

- aktivně vstupuje do organizace Význam pohybu pro zdraví
svého pohybového režimu
- usiluje o zlepšení své tělesné Prevence a korekce jednostranného zatížení a
zdatnosti samostatně se připraví svalových disbalancí

MKV - lidské vztahy, kulturní
diference
EMV - vztah člověka k prostředí
MV
interpretace
vztahu
mediálních sdělení a reality, práce
v realizačním týmu

Plavecký
Ltm.

stadion

bazén

před pohybovou činností a ukončí Hygiena a bezpečnost při pohybových hrách
ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly
- odmítá drogy a jiné škodliviny
jako neslučitelné se zdraví a
sportem
- uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém
prostředí
sportovišť,
přírody
silničního
provozu
předvídá
možná
nebezpečí
úrazu
a
přizpůsobí jim svou činnost
- dodržuje pravidla her a jedná
v duchu fair play

Projekt : Bruslař

Projekt : Plavání – regionální kolo

Žáci se účastní dalších sportovních soutěží v rámci SK.PARTA, Litoměřicko ( sdružení oddílů základních speciálních škol)

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova - dívky
Ročník: VII.
Výstup
- uplatňuje vůli při vytrvalosti
- zvládá techniku atletických
disciplin i další techniky a
zdokonaluje je
- uplatní získané dovednosti jako
reprezentant školy

- dokáže kotoul vpřed a vzad
v různých modifikacích
- zvládá stoj na lopatkách, rukou a
cvičební prvky na hrazdě, kruzích
a koze s dopomocí
- uplatňuje svůj fyzický fond při
cvičení

týdenní časová dotace: 3 hodiny
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Projekt: sportovní hry mládeže
ATLETIKA
Běh vytrvalostní 800 m
Běh 60m (nízký start, startovní povely)
Skok daleký (zdokonalování techniky skoku )
Hod kriketovým míčkem ( zdokonalování techniky a HV - rytmizace, vnímání hudby
délky hodu)
Skok vysoký (technika streedlu a flopu- výběr styluzdokonalování jednoho vybraného skokanského
stylu.)
GYMNASTIKA
Akrobacie - kotoul vpřed, vzad stoj na lopatkách a
rukou s dopomocí.
Přeskoky - skoky prosté z malé trampolíny, odraz
z můstku , roznožka, skrčka, doskoky – koza našíř
Hrazda - ručkování, přešvihy, náskok do vzporu,
svis, kotoul
Kladina - (lavička) - chůze a její modifikace,
doprovodné pohyby paží, rovnovážné postoje,
změny
poloh,
obraty,
náskoky,
seskoky
s gymnastickým držením těla.
Kruhy - svis, překoty, houpání s nácvikem obrátky,
seskok.
Šplh - s přírazem na tyči, laně, nácvik rychlostního
šplhu.

Poznámky
Lehkoatletický
stadion
Hřiště
Terén

OSV
–
rozvoj
schopnosti
poznávání a sebepojetí, poznávání
lidí, mezilidské vztahy
Tělocvična

VDO
–
zásady
slušnosti,
odpovědnosti,
tolerance,
angažovaný přístup k druhýmprojevovat se v jednání i v řešení
problémů samostatně a odpovědně
VEGS – Evropa s svět nás zajímá
MKV - lidské vztahy, kulturní
diference

Tělocvična
Hřiště

- zvládá rytmus, tempo a melodii a Úpoly - přetahy a přetlaky ( jednotlivci, skupiny )
základní taneční kroky lidového
tance
Rytmická a kondiční gymnastika
- mazurka, polkový krok

EMV - vztah člověka k prostředí
MV
interpretace
vztahu
mediálních sdělení a poznávání
lidí, mezilidské vztahy.

- zvládá pravidla míčových her a SPORTOVNÍ HRY
uplatňuje
zkušenosti
z nich Vybíjená, basketbal
v dalších sportech
- chytání míče,nahrávka, driblink, dvojtakt
- získané dovednosti uplatní jako
- základní herní činnosti, střelba na koš VDO
zásady
slušnosti,
reprezentant školy
obouruč, průpravná cvičení
odpovědnosti,
tolerance,
- hra dle pravidel pro daný věk
angažovaný přístup k druhýmprojevovat se v jednání i v řešení
TURISTIKA
problémů samostatně a odpovědně
- dokáže se vhodně a bezpečně
- základní
poznatky
(oblečení,
obutí,
chovat i v neznámém terénu.
bezpečnost, hygiena)
Projekt - Malá kopaná
- chůze v terénu 6-12km
- improvizované drobné ošetření
- základy táboření

- dokáže se rychle a bezpečně
pohybovat na bruslích. Zvládá
jízdu vpřed a vzad se zabržděním.
Získané dovednosti uplatní jako
reprezentant školy.

- zvládá jeden plavecký způsob,
skok do vody z bloku
- získané dovednosti uplatní jako
reprezentant školy

BRUSLENÍ
- jízda vpřed,vzad, přešlapování vpřed i vzad, MKV - lidské vztahy, kulturní
zatáčení, brzdění
diference
- jízda
na
rychlost
s prodlužováním
vzdálenosti
EMV - vztah člověka k prostředí

PLAVÁNÍ
- skoky do vody z bloku, nácvik šipky
- plavecký způsob (výběr kraul, prsa, znak),
zdokonalování plaveckého stylu
- obrátka
- plavání na rychlost 50m, 100 m

Terén

MV
interpretace
vztahu
mediálních sdělení a reality, práce
v realizačním týmu

Zimní stadion
Ltm.

Plavecký bazén
Ltm.

- aktivně vstupuje do organizace
svého pohybového režimu
- usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti, samostatně se připraví
před pohybovou činností a ukončí
ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly
- odmítá drogy a jiné škodliviny
jako neslučitelné se zdraví a
sportem
uplatňuje vhodné a
bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť,
přírody
silničního
provozu
předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost.
Dodržuje pravidla her a jedná
v duchu fair play. Zajímá se o
sportovní
výkony
světových
sportovců
prostřednictvím
sdělovacích prostředků.

vytrvalostní plavání dle předpokladů žáků
nad 2minuty

Význam pohybu pro zdraví
Prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových disbalancí
Hygiena a bezpečnost při pohybových hrách
Projekt : Bruslař
Vytváření dlouhodobého zájmu o sport a
sportovní aktivity.

Projekt : Plavání – regionální kolo

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova - chlapci
Ročník: VII.
Výstup
- uplatňuje vůli při vytrvalosti,
zvládá
techniku
atletických
disciplin i další techniky a
zdokonaluje je
- uplatní získané dovednosti jako
reprezentant školy

- dokáže kotoul vpřed a vzad
v různých modifikacích
- zvládá stoj na lopatkách, rukou a
cvičební prvky na hrazdě, kruzích
a koze s dopomocí
- uplatňuje svůj fyzický fond při
cvičení

týdenní časová dotace: 3 hodiny
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Projekt: sportovní hry mládeže
ATLETIKA
Běh vytrvalostní 1500 m
Běh 60m (nízký start, startovní povely)
Skok daleký (zdokonalování techniky skoku )
Hod kriketovým míčkem ( zdokonalování techniky a
délky hodu)
Skok vysoký (technika streedlu a flopu- výběr styluzdokonalování jednoho vybraného skokanského
stylu.)
GYMNASTIKA
Akrobacie - kotoul vpřed, vzad stoj na lopatkách a
rukou s dopomocí.
Přeskoky- skoky prosté z malé trampolíny, odraz
z můstku , roznožka, skrčka, doskoky – koza našíř
Hrazda - ručkování, přešvihy, náskok do vzporu,
svis, kotoul
Kladina - (lavička)- chůze a její modifikace,
doprovodné pohyby paží, rovnovážné postoje,
změny
poloh,
obraty,
náskoky,
seskoky
s gymnastickým držením těla.
Kruhy- svis, překoty, houpání s nácvikem obrátky,
seskok.
Šplh - s přírazem na tyči, laně, nácvik rychlostního
šplhu.

Poznámky
Lehkoatletický
stadion
Hřiště
Terén

OSV
–
rozvoj
schopnosti
poznávání a sebepojetí, poznávání
lidí, mezilidské vztahy
Tělocvična

VDO
–
zásady
slušnosti,
odpovědnosti,
tolerance,
angažovaný přístup k druhýmprojevovat se v jednání i v řešení
problémů samostatně a odpovědně
VEGS – Evropa s svět nás zajímá
MKV - lidské vztahy, kulturní
diference

Tělocvična
Hřiště

- zvládá pravidla míčových her a Úpoly- přetahy a přetlaky ( jednotlivci, skupiny )
uplatňuje
zkušenosti
z nich
v dalších sportech
SPORTOVNÍ HRY
- získané dovednosti uplatní jako Vybíjená, basketbal
reprezentant školy
- chytání míče,nahrávka, driblink, dvojtakt
- základní herní činnosti, střelba na koš
obouruč, průpravná cvičení
- hra dle pravidel pro daný věk

- dokáže se vhodně a bezpečně
chovat i v neznámém terénu

TURISTIKA
- základní
poznatky
(oblečení,
bezpečnost, hygiena)
- chůze v terénu 6-12km
- improvizované drobné ošetření
- základy táboření

EMV - vztah člověka k prostředí

Terén

MV
interpretace
vztahu
mediálních sdělení a poznávání
lidí, mezilidské vztahy.
Zimní stadion

VDO
zásady
slušnosti, Ltm.
odpovědnosti,
tolerance,
angažovaný přístup k druhýmobutí, projevovat se v jednání i v řešení
problémů samostatně a odpovědně Plavecký bazén
Projekt- Malá kopaná
Ltm.
MKV - lidské vztahy, kulturní
diference

BRUSLENÍ
- jízda vpřed,vzad, přešlapování vpřed i vzad,
- dokáže se rychle a bezpečně
zatáčení, brzdění
EV - vztah člověka k prostředí
pohybovat na bruslích
- jízda
na
rychlost
s prodlužováním
- zvládá jízdu vpřed a vzad se
vzdálenosti
MV
interpretace
vztahu
zabržděním, získané dovednosti
mediálních sdělení a reality, práce
uplatní jako reprezentant školy
v realizačním týmu
PLAVÁNÍ
- zvládá jeden plavecký způsob,
- skoky do vody z bloku, nácvik šipky
skok do vody z bloku
- plavecký způsob (výběr kraul, prsa, znak),
- získané dovednosti uplatní jako
zdokonalování plaveckého stylu
reprezentant školy
- obrátka
- plavání na rychlost 50m, 100 m
- vytrvalostní plavání dle předpokladů žáků
nad 2 minuty

- aktivně vstupuje do organizace
svého pohybového režimu
- usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti samostatně se připraví
před pohybovou činností a ukončí
ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly
- odmítá drogy a jiné škodliviny
jako neslučitelné se zdraví a
sportem
- uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém
prostředí
sportovišť,
přírody
silničního
provozu
předvídá
možná
nebezpečí
úrazu
a
přizpůsobí jim svou činnost
- dodržuje pravidla her a jedná
v duchu fair play, zajímá se o
sportovní
výkony
světových
sportovců
prostřednictvím
sdělovacích prostředků

Význam pohybu pro zdraví
Prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí
Hygiena a bezpečnost při pohybových hrách
Vytváření dlouhodobého zájmu o sport a Projekt : Bruslař
sportovní aktivity.

Projekt : Plavání – regionální kolo

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova - dívky
Ročník: VIII.
Výstup
- uplatňuje vůli při vytrvalosti
- zvládá techniku atletických
disciplin i další techniky a
zdokonaluje je
- uplatní získané dovednosti jako
reprezentant školy

- dokáže kotoul vpřed a vzad
v různých modifikacích
- zvládá stoj na lopatkách, rukou a
cvičební prvky na hrazdě, kruzích
a koze s dopomocí
- uplatňuje svůj fyzický fond při
cvičení

týdenní časová dotace: 3 hodiny
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

ATLETIKA
Běh vytrvalostní
800m
Projekt: sportovní hry mládeže
Běh 60m (nízký start, startovní povely)
Skok daleký (zdokonalování techniky skoku )
Hod kriketovým míčkem ( zdokonalování techniky
hodu), hod granátem
Skok vysoký (technika streedlu a flopu - výběr stylu
- zdokonalování jednoho vybraného skokanského
stylu)
GYMNASTIKA
Akrobacie - kotoul vpřed, vzad stoj na lopatkách a
rukou s dopomocí, přemet stranou, krátká sestava
Přeskoky - skoky prosté z malé trampolíny, odraz
z můstku , roznožka, skrčka, doskoky – koza našíř a
nadél
Hrazda - ručkování, přešvihy, náskok do vzporu,
svis, kotoul, výmyk
Kladina - (lavička) - chůze a její modifikace,
doprovodné pohyby paží, rovnovážné postoje,
změny
poloh,
obraty,
náskoky,
seskoky
s gymnastickým držením těla, krátká sestava
Kruhy - svis, překoty, houpání s nácvikem obrátky,
seskok
Šplh - s přírazem na tyči, laně, nácvik rychlostního

Poznámky
Lehkoatletický
stadion
Hřiště
Terén

OSV
–
rozvoj
schopnosti
poznávání a sebepojetí, poznávání
lidí, mezilidské vztahy
Tělocvična
VDO
–
zásady
slušnosti,
odpovědnosti,
tolerance,
angažovaný přístup k druhým projevovat se v jednání i v řešení
problémů samostatně a odpovědně
VEGS – Evropa s svět nás zajímá
MKV - lidské vztahy, kulturní

- zvládá pravidla míčových her a šplhu
diference
uplatňuje
zkušenosti
z nich
v dalších sportech
SPORTOVNÍ HRY
EMV - vztah člověka k prostředí
- získané dovednosti uplatní jako Vybíjená, basketbal
Tělocvična
reprezentant školy
- chytání míče,nahrávka, driblink, dvojtakt
MV
interpretace
vztahu Hřiště
- základní herní činnosti, střelba na koš mediálních sdělení a poznávání
obouruč, průpravná cvičení, pravidla
lidí, mezilidské vztahy
- hra dle pravidel pro daný věk
Tělocvična

Rytmická a kondiční gymnastika
- zvládá rytmus, tempo a melodii a
- mazurka, polkový krok, moderní tance
základní taneční kroky lidového
tance
TURISTIKA
- základní
poznatky
(oblečení,
obutí,
- dokáže se vhodně a bezpečně
bezpečnost, hygiena)
chovat i v neznámém terénu
- chůze v terénu 6-12km
- improvizované drobné ošetření
- základy táboření

- dokáže se rychle a bezpečně
pohybovat na bruslích
- zvládá jízdu vpřed a vzad se
zabrzděním Z- získané dovednosti
uplatní jako reprezentant školy

- zvládá jeden plavecký způsob,
skok do vody z bloku
- získané dovednosti uplatní jako
reprezentant školy

VDO
zásady
slušnosti,
odpovědnosti,
tolerance,
angažovaný přístup k druhým projevovat se v jednání i v řešení Terén
problémů samostatně a odpovědně
Zimní stadion
Ltm.

BRUSLENÍ
- jízda vpřed,vzad, přešlapování vpřed,vzad, MKV - lidské vztahy, kulturní
Plavecký bazén
zatáčení, brzdění,obrátka
diference
Ltm.
- jízda
na
rychlost
s prodlužováním
vzdálenosti
EMV - vztah člověka k prostředí

PLAVÁNÍ
- skoky do vody z bloku, zdokonalování
šipky
- plavecký způsob (výběr kraul, prsa, znak),
zdokonalování plaveckého stylu
- obrátka

MV
interpretace
vztahu
mediálních sdělení a reality, práce
v realizačním týmu

- aktivně vstupuje do organizace
- plavání na rychlost 50m, 100 m
svého pohybového režimu
- vytrvalostní plavání dle předpokladů žáků
- usiluje o zlepšení své tělesné
nad 2minuty
zdatnosti, samostatně se připraví
před pohybovou činností a ukončí
ji ve shodě s hlavní činností- Význam pohybu pro zdraví
zatěžovanými svaly
- odmítá drogy a jiné škodliviny Prevence a korekce jednostranného zatížení a
jako neslučitelné se zdraví a svalových dysbalancí
Projekt : Bruslař
sportem - uplatňuje vhodné a
bezpečné chování i v méně Hygiena a bezpečnost při pohybových hrách
známém prostředí sportovišť,
přírody
silničního
provozu, Vytváření dlouhodobého zájmu o sport a
předvídá možná nebezpečí úrazu a sportovní aktivity
přizpůsobí jim svou činnost,
dodržuje pravidla her a jedná
Projekt : Plavání – regionální kolo
v duchu fair play., zajímá se o
sportovní
výkony
světových
sportovců
prostřednictvím
sdělovacích prostředků

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova - chlapci
Ročník: VIII.
Výstup
- uplatňuje vůli při vytrvalosti
- zvládá techniku atletických
disciplin i další techniky a
zdokonaluje je
-uplatní získané dovednosti jako
reprezentant školy

- dokáže kotoul vpřed a vzad
v různých modifikacích
- zvládá stoj na lopatkách, rukou a
cvičební prvky na hrazdě, kruzích
a koze s dopomocí
- uplatňuje svůj fyzický fond při
cvičení

týdenní časová dotace: 3 hodiny
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

ATLETIKA
Běh vytrvalostní 1500m, 12 min.běh
Projekt: sportovní hry mládeže
Běh 60m (nízký start, startovní povely),běhy na
výkon
Skok daleký (zdokonalování techniky skoku) skoky
na výkon
Hod kriketovým míčkem ( zdokonalování techniky
hodu), hod na výkon, hod granátem
Skok vysoký (technika streedlu a flopu - výběr
styluzdokonalování
jednoho
vybraného
skokanského stylu)
OSV
–
rozvoj
schopnosti
poznávání a sebepojetí, poznávání
GYMNASTIKA
lidí, mezilidské vztahy
Akrobacie - kotoul vpřed, vzad stoj na lopatkách a
rukou s dopomocí.
Přeskoky - skoky prosté z malé trampolíny, odraz VDO
–
zásady
slušnosti,
z můstku, roznožka, skrčka, doskoky – koza našíř i odpovědnosti,
tolerance,
nadél
angažovaný přístup k druhým Hrazda - ručkování, přešvihy, náskok do vzporu, projevovat se v jednání i v řešení
svis, kotoul, výmyk
problémů samostatně a odpovědně
Kladina - (lavička) - chůze a její modifikace,
doprovodné pohyby paží, rovnovážné postoje, VEGS – Evropa s svět nás zajímá
změny
poloh,
obraty,
náskoky,
seskoky
s gymnastickým držením těla
MKV - lidské vztahy, kulturní
Kruhy - svis, překoty, houpání s obrátkou, seskok
diference

Poznámky
Lehkoatletický
stadion
Hřiště
Terén

Tělocvična

Šplh - s přírazem a bez přírazu na tyči, laně, nácvik
- zvládá pravidla míčových her a rychlostního šplhu
EMV - vztah člověka k prostředí
uplatňuje
zkušenosti
z nich Úpoly - přetahy a přetlaky ( jednotlivci, skupiny )
v dalších sportech
MV
interpretace
vztahu
- získané dovednosti uplatní jako SPORTOVNÍ HRY
mediálních sdělení a poznávání
reprezentant školy
Vybíjená, basketbal,přehazovaná, kopaná
lidí, mezilidské vztahy
- chytání míče, nahrávka, driblink, dvojtakt
- základní herní činnosti, střelba na koš Projekt : Malá kopaná, přehazovaná,
jednoruč, průpravná cvičení, pravidla
vybíjená
- střelba na bránu, penalta, průpravná cvičení,
hra dle pravidel pro daný věk
- zvládá rytmus, tempo a melodii a Rytmická a kondiční gymnastika
VDO
zásady
slušnosti,
základní taneční kroky lidového
- moderní tance
odpovědnosti,
tolerance,
tance
angažovaný přístup k druhým TURISTIKA
projevovat se v jednání i v řešení
- základní
poznatky
(oblečení,
obutí, problémů samostatně a odpovědně
bezpečnost, hygiena)
- dokáže se vhodně a bezpečně
- chůze v terénu 6-12km
chovat i v neznámém terénu
- improvizované drobné ošetření
- základy táboření
MKV - lidské vztahy, kulturní
diference
BRUSLENÍ
- dokáže se rychle a bezpečně
- jízda vpřed,vzad, přešlapování vpřed, EMV - vztah člověka k prostředí
pohybovat na bruslích
zatáčení, brzdění
- zvládá jízdu vpřed a vzad se
- jízda
na
rychlost
s prodlužováním MV
interpretace
vztahu
zabrzděním
vzdálenosti
mediálních sdělení a reality, práce
- získané dovednosti uplatní jako
v realizačním týmu
reprezentant školy
PLAVÁNÍ
- skoky do vody z bloku, šipka
- zvládá jeden plavecký způsob,
- plavecký způsob (výběr kraul, prsa, znak), Projekt : Bruslař
skok do vody z bloku, získané
zdokonalování plaveckého stylu
dovednosti
uplatní
jako
- obrátka

Tělocvična
Hřiště

Tělocvična

Terén

Zimní stadion
Ltm.

Plavecký bazén
Ltm.

reprezentant školy
- aktivně vstupuje do organizace
svého pohybového režimu

-

plavání na rychlost 50m, 100 m
vytrvalostní plavání dle předpokladů žáků
nad 2minuty

- usiluje o zlepšení své tělesné Význam pohybu pro zdraví
Projekt : Plavání – regionální kolo
zdatnosti, samostatně se připraví
před pohybovou činností a ukončí Prevence a korekce jednostranného zatížení a
ji ve shodě s hlavní činností - svalových dysbalancí
zatěžovanými svaly
- odmítá drogy a jiné škodliviny Hygiena a bezpečnost při pohybových hrách
jako neslučitelné se zdraví a
sportem
Vytváření dlouhodobého zájmu o sport a
- uplatňuje vhodné a bezpečné sportovní aktivity.
chování i v méně známém
prostředí
sportovišť,
přírody
silničního
provozu,
předvídá
možná
nebezpečí
úrazu
a
přizpůsobí jim svou činnost,
dodržuje pravidla her a jedná
v duchu fair play, zajímá se o
sportovní
výkony
světových
sportovců
prostřednictvím
sdělovacích prostředků

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova - dívky
Ročník: IX.
Výstup

týdenní časová dotace: 3 hodiny
Učivo

ATLETIKA
- uplatňuje vůli při vytrvalosti
Běh vytrvalostní 800 m, 12 min.běh
- zvládá techniku atletických Běh 60m, 100m (nízký start, startovní povely),běhy
disciplin i další techniky a na výkon
zdokonaluje je
Skok daleký (zdokonalování techniky skoku) skoky
- uplatní získané dovednosti jako na výkon
reprezentant školy
Hod kriketovým míčkem ( zdokonalování techniky
hodu), hod na výkon, hod granátem
Vrh koulí ( 3 kg ) – technika obrátky a vrhu
Skok vysoký (technika streedlu a flopu - výběr
styluzdokonalování
jednoho
vybraného
skokanského stylu)

- zvládá stoj na rukou, přemet
stranou, cvičební prvky na hrazdě,
kruzích a koze - dokáže sestavit ze
cvičebních prvků jednoduchou
gymnastickou sestavu a zacvičit ji
- uplatňuje svůj fyzický fond při
cvičení

GYMNASTIKA
Akrobacie - kotouly, stoje, rovnovážné polohy,
přemet stranou.
Přeskoky - roznožka, skrčka, (koza nadél našíř),
doskok a zakončení gymnastickým postojem
Hrazda - přešvihy z visu stojmo, výmyk, přešvihy
únožmo, toče
Kladina - (lavička) - chůze a její modifikace,
doprovodné pohyby paží, rovnovážné postoje,
obraty, náskoky, seskoky s gymnastickým držením
těla
Kruhy - svis, překoty, houpání, obrátky, seskok

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Projekt: sportovní hry mládeže

Poznámky
Lehkoatletický
stadion
Hřiště
Terén

OSV
–
rozvoj
schopnosti Tělocvična
poznávání a sebepojetí, poznávání
lidí, mezilidské vztahy

VDO
–
zásady
slušnosti,
odpovědnosti,
tolerance,
angažovaný přístup k druhýmprojevovat se v jednání i v řešení
problémů samostatně a odpovědně Tělocvična
Hřiště

VEGS – Evropa s svět nás zajímá
MKV - lidské vztahy, kulturní
diference

Šplh - s přírazem na tyči, laně, rychlostní šplh

- zná pravidla her, uplatňuje
zkušenosti
z míčových
her
v dalších sportech
- dokáže řídit sportovní utkání
svých
vrstevníků,
získané
dovednosti
uplatňuje
jako
reprezentant školy
- zvládá jednotlivé taneční kroky,
tančí s žákem opačného pohlaví
- dbá základů společenského
chování - dokáže pohybově
improvizovat na hudbu
- uplatňuje vhodné a bezpečné
chování
v neznámém
terénu
(příroda, silniční provoz), zvládá i
dlouhodobý pobyt
v přírodě,
přesun s mírnou zátěží

EMV - vztah člověka k prostředí
SPORTOVNÍ HRY
Vybíjená, basketbal,přehazovaná
MV
interpretace
vztahu
- nahrávka, driblink pravou i levou mediálních sdělení a poznávání
rukou,dvojtakt se zakončením, základní lidí, mezilidské vztahy
herní činnosti, střelba na koš obouruč ze
střední vzdálenosti, střelba šestek
- podání, smeč, bloky
VDO
zásady
slušnosti,
Rytmická a kondiční gymnastika
odpovědnosti,
tolerance,
- polka, moderní tance, cvičení s náčiním angažovaný přístup k druhým(švihadlo, obruč, stuha )
projevovat se v jednání i v řešení
problémů samostatně a odpovědně
- pohybová improvizace na hudbu
Projekt - Přehazovaná, vybíjená
TURISTIKA
- základní poznatky z turistiky, stravování, Projekt : MČR v cyklistice
hygiena v přírodě, zakládání a rušení
tábořišť, příprava cesty, základní ošetření při
úrazech, orientace v terénu, chůze v terénu, MKV- lidské vztahy, kulturní
jízda na kole.
diference

- zvládá rychlý a bezpečný pohyb BRUSLENÍ
Projekt : Bruslař
na bruslích všemi směry, zvládá
- jízda na rychlost a vytrvalost
obrátku a přešlapování vpřed i
- jednoduchý skok
vzad. Získané dovednosti uplatní
jako reprezentant školy.
PLAVÁNÍ
- zvládá dva plavecké způsoby a
- skoky do vody z bloku, šipka
startovací povely, skoky do vody
- dva plavecké způsoby – plavání 50, 100 a EMV - vztah člověka k prostředí
z bloku - dokáže rychle a
200m, štafeta 4 x 25 m

Tělocvična

Terén
Račice

Zimní
stadion
Litoměřice

Plavecký bazén
Litoměřice

vytrvalostně plavat - zvládá
pravidla záchrany tonoucího
- získané dovednosti uplatní jako
reprezentant školy
- aktivně vstupuje do organizace
svého pohybového režimu
- usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti, samostatně se připraví
před pohybovou činností a ukončí
ji ve shodě s hlavní činnostízatěžovanými svaly
- odmítá drogy a jiné škodliviny
jako neslučitelné se zdravím a
sportem
- uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém
prostředí sportovišť, přírody,
silničního
provozu
předvídá
možná
nebezpečí
úrazu
a
přizpůsobí jim svou činnost.
Dodržuje pravidla her a jedná
v duchu fair play. Zajímá se o
sportovní
výkony
světových
sportovců
prostřednictvím
sdělovacích prostředků.

-

pravidla pro záchranu tonoucího

MV
interpretace
vztahu
mediálních sdělení a reality, práce
v realizačním týmu

Význam pohybu pro zdraví
Prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových
dysbalancí
Hygiena a bezpečnost při pohybových hrách
Vytváření dlouhodobého zájmu o sport a
sportovní aktivity
Projekt : Plavání –školní a regionální
kolo

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova - chlapci
Ročník: IX.
Výstup

týdenní časová dotace: 3 hodiny
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

ATLETIKA
- uplatňuje vůli při vytrvalosti
Běh vytrvalostní 1500m, 12 min.běh
Projekt: sportovní hry mládeže
- zvládá techniku atletických Běh 60m, 100m (nízký start, startovní povely),běhy
disciplin i další techniky a na výkon
zdokonaluje je
Skok daleký (zdokonalování techniky skoku) skoky
- uplatní získané dovednosti jako na výkon
reprezentant školy
Hod kriketovým míčkem ( zdokonalování techniky
hodu), hod na výkon, hod granátem
Vrh koulí ( 4 kg ) – technika obrátky a vrhu
Skok vysoký (technika streedlu a flopu - výběr
stylu,
zdokonalování
jednoho
vybraného
skokanského stylu)
OSV
–
rozvoj
schopnosti
poznávání a sebepojetí, poznávání
GYMNASTIKA
lidí, mezilidské vztahy
- zvládá stoj na rukou, přemet Akrobacie - kotouly, stoje, rovnovážné polohy,
stranou, cvičební prvky na hrazdě, přemet stranou.
kruzích a koze - uplatňuje svůj Přeskoky - roznožka, skrčka, přeskok z oddáleného VDO
–
zásady
slušnosti,
fyzický fond při cvičení
odrazu (koza nadél – našíř ), doskok a zakončení odpovědnosti,
tolerance,
gymnastickým postojem
angažovaný přístup k druhýmHrazda - přešvihy z visu stojmo, výmyk, přešvihy projevovat se v jednání i v řešení
únožmo, toče
problémů samostatně a odpovědně
Kladina - (lavička) - chůze a její modifikace,
doprovodné pohyby paží, rovnovážné postoje, VEGS – Evropa s svět nás zajímá
obraty, náskoky, seskoky s gymnastickým držením
těla
MKV - lidské vztahy, kulturní

Poznámky
Lehkoatletický
stadion
Hřiště
Terén

Tělocvična

Tělocvična
Hřiště

- zná pravidla her, uplatňuje
zkušenosti
z míčových
her
v dalších sportech
- dokáže řídit sportovní utkání
svých vrstevníků
- získané dovednosti uplatňuje
jako reprezentant školy
- zvládá jednotlivé taneční kroky,
tančí s žákem opačného pohlaví
- dbá základů společenského
chování
- uplatňuje vhodné a bezpečné
chování
v neznámém
terénu
(příroda, silniční provoz), zvládá i
dlouhodobý pobyt
v přírodě,
přesun s mírnou zátěží

Kruhy - svis, překoty, houpání, obrátky, seskok
diference
Šplh - s přírazem a bez přírazu na tyči, laně,
rychlostní šplh.
EMV - vztah člověka k prostředí
Úpoly - přetlaky ( jednotlivci, skupiny ), odpory,
střehový postoj
MV
interpretace
vztahu
mediálních sdělení a poznávání
SPORTOVNÍ HRY
lidí, mezilidské vztahy
Vybíjená, basketbal,přehazovaná, kopaná, nohejbal
- nahrávka, driblink pravou i levou rukou,
dvojtakt se zakončením, základní herní Projekt - Malá kopaná, přehazovaná,
činnosti, střelba na koš jednoruč zestřední vybíjená
vzdálenosti, střelba šestek
- podání, smeč, bloky
- střelba na bránu, penalta, průpravná cvičení,
hra dle pravidel pro daný věk
- podání, smeč přes síť, bloky
VDO
zásady
slušnosti,
Rytmická a kondiční gymnastika
odpovědnosti,
tolerance,
- polka, moderní tance
angažovaný přístup k druhým projevovat se v jednání i v řešení
TURISTIKA
problémů samostatně a odpovědně
- základní poznatky z turistiky, stravování,
hygiena v přírodě, zakládání a rušení
tábořišť, příprava cesty, základní ošetření při
úrazech, orientace v terénu, chůze v terénu, Projekt : Bruslař
jízda na kole.

BRUSLENÍ
- zvládá rychlý a bezpečný pohyb
- jízda na rychlost a vytrvalost
na bruslích všemi směry, osvojené
- pravidla hry ledního hokeje
dovednosti umí uplatnit při
- hra dle pravidel
jednoduché hře ledního hokeje.
Získané dovednosti uplatní jako PLAVÁNÍ

MKV - lidské vztahy, kulturní
diference

Terén

Račice

Zimní
stadion
Litoměřice

Plavecký bazén
Litoměřice

reprezentant školy.

-

skoky do vody z bloku, šipka
dva plavecké způsoby – plavání 50, 100 a Projekt : Plavání –školní a regionální
200m, štafeta 4 x 25 m
kolo
pravidla pro záchranu tonoucího

- zvládá dva plavecké způsoby a
startovací povely, skoky do vody
z bloku - dokáže rychle a
vytrvalostně plavat
- zvládá pravidla záchrany
EMV - vztah člověka k prostředí
tonoucího - získané dovednosti Význam pohybu pro zdraví
uplatní jako reprezentant školy
MV
interpretace
vztahu
- aktivně vstupuje do organizace Prevence a korekce jednostranného zatížení a mediálních sdělení a reality, práce
svého pohybového režimu, usiluje svalových dysbalancí
v realizačním týmu
o zlepšení své tělesné zdatnosti Hygiena a bezpečnost při pohybových hrách
samostatně se připraví před Vytváření dlouhodobého zájmu o sport a Projekt : MČR v cyklistice
pohybovou činností a ukončí ji ve sportovní aktivity.
shodě
s hlavní
činnostízatěžovanými svaly
- odmítá drogy a jiné škodliviny
jako neslučitelné se zdravím a
sportem
- uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém
prostředí sportovišť, přírody,
silničního
provozu,
předvídá
možná
nebezpečí
úrazu
a
přizpůsobí jim svou činnost
- dodržuje pravidla her a jedná
v duchu fair play. Zajímá se o
sportovní výkony
světových sportovců - media

Vzdělávací oblast: : Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví
týdenní časová dotace: 1 hodina

Ročník: VIII.
Výstup

Učivo

Vztahy mezi lidmi a formy soužití
- Vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství,
láska, manželství a rodičovství)
- Vztahy a pravidla soužití v prostředí
- uplatňuje způsoby bezpečného
komunity (rodina užší a širší, sourozenci,
chování v sociálním kontaktu
škola, vrstevníci, zájmová skupina)
s vrstevníky,
při komunikaci
- Rodinné konflikty a jejich vliv na dítě,
s neznámými lidmi
partnery
- chápe význam dobrého soužití
mezi vrstevníky i členy rodiny

- uvědomuje si základní životní Změny v životě člověka a jejich reflexe
potřeby a snaží se je naplňovat ve
- já a moje budoucnost (žebříček hodnot,
shodě se zdravím
osobnost, zodpovědnost)
- já a ti druzí
-projevuje zdravé sebevědomí a
- dětství, puberta, dospívání (tělesné, duševní
preferuje ve styku s vrstevníky
a společenské změny)
pozitivní životní cíle, hodnoty a
- sexuální dospívání a reprodukční zdraví
zájmy
(prevence rizikového sexuálního chování,
předčasná sexuální zkušenost, antikoncepce,
-vysvětlí rizika nechráněného
těhotenství a rodičovství mladistvých,
pohlavního styku a střídání
poruchy pohlavní identity)
partnerů
- základy péče o dítě
-vyjmenuje nejčastější pohlavní

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

K-centrum

OSV – můj vztah ke mně samému i besedy
druhým,
dovednosti
zvládání
zátěžových situací, řeč těla, zvuků
Peer program
a slov, pravidla komunikace,
spolupráce, mezilidské vztahy,
morální a mravní pravidla
DVD, video
VDO – demokracie, komunikace a besedy
spolupráce, spravedlnost, práva a
morálka
P – člověk a jeho vývoj
VEGS – sociální, kulturní a
národní odlišnosti, předsudky a
stereotypy, tradice a hodnoty
rodiny, obyčeje a zvyky
MKV – tolerance, náboženství,
etnický původ a jeho zvláštnosti,
mezilidské vztahy
EMV – lidská populace v závislosti

choroby a vysvětlí, jak se před
nimi chránit
-orientuje
se
v rozdílech
sexuálního chování jednotlivců Zdravý způsob života a péče o zdraví
(homosexuální, bisexuální)
- výživa a zdraví (zásady zdravého stravování
– denní stravovací režim, výživová hodnota
- dodržuje správné stravovací
potravy, vliv životních podmínek a způsobu
návyky a v rámci svých možností
stravování na zdraví, specifické druhy
uplatňuje zásady správné výživy a
výživy, poruchy příjmu potravy, alternativní
zdravého stravování
způsoby výživy)
- tělesná a duševní hygiena (zásady osobní,
- zdůvodní nevhodnost veřejně
intimní a duševní hygieny, otužování,
mluvit
o
svých
intimních
význam pohybu pro zdraví)
záležitostech
- režim dne (biorytmy, volný čas)
- ochrana před přenosnými i nepřenosnými
- respektuje zdravotní stav svůj i
chorobami, chronickým onemocněním a
svých vrstevníků a v rámci svých
úrazy (bezpečné způsoby chování – nemoci
možností usiluje o aktivní podporu
přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS,
zdraví
hepatitídy), preventivní a lékařská péče,
chování
v situacích úrazů
a život
-respektuje
odlišné
přístupy
ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při
k sexualitě ovlivněné odlišnou
sportu, na pracovišti, v dopravě)
kulturou a vírou apod.
- zná zásady prevence ochrany
před pohlavními chorobami
Ochrana člověka za mimořádných událostí
- použije v případě problémů - charakter mimořádné situace
kontakty na odbornou pomoc
- tísňová volání
- potenciální nebezpečí
- umí charakterizovat mimořádné - varovný signál a chování po jeho vyhlášení

na
přírodních
podmínkách,
odpovědnost za své prostředí,
zdravý životní styl
MV – vliv médií na život člověka,
odraz a dopad médií na život
v rodině,
společnosti,
kritické
vnímání a přijímání mediálních
sdělení
TV – dodržování hygienických
návyků při sportu
OV – volný čas, pohlavní choroby,
režim dne
P – první pomoc, lidské tělo

situace
-zná zásady ochrany člověka za
mimořádných situací
- je seznámen s riziky daných
krizových situací
-zná zásady chování po vyhlášení
mimoř. situace
-zná zásady chování po vyhlášení
evakuace
- v konfliktních a krizových
situacích zná telefonní čísla na
odbornou pomoc

-

evakuace
improvizovaná ochrana
havárie s únikem nebezpečné látky
první pomoc v případě vzniku mimořádné
události

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: IX.
Výstup

- je seznámen se zdravotními a
psychosociálními
riziky
spojenými
se
zneužíváním
návykových látek a provozováním
hazardních her
- zaujímá odmítavé postoje ke
všem formám brutality a násilí
- použije v případě problémů
kontakty na odbornou pomoc

- uvědomuje si základní životní
potřeby a naplňuje je ve shodě se
zdravím
- pojmenuje tělesné, fyziologické
a psychické změny dospívání
- zná a respektuje základní
pravidla hygieny pro každý den,

týdenní časová dotace: 1 hodina
Učivo

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
- stres a jeho vztah ke zdraví (relaxační
techniky)
- civilizační choroby (zdravotní rizika,
preventivní a lékařská péče)
- autodestruktivní závislosti (návykové látky,
gambling, sekty)
- skryté formy a stupně individuálního násilí a
zneužívání, sexuální kriminalita (šikana,
sexuální zneužívání dětí, odborná pomoc)
- bezpečné chování (komunikace s vrstevníky
a neznámými lidmi, rizikové prostředí,
krizové situace)
- dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany
zdraví (školní klima, volný čas)
- vliv médií – reklama

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

DVD, video

OSV – řešení problémů, poznávání
besedy
sebe a druhých lidí, můj vztah ke
mně samému i druhým, dovednosti
zvládání zátěžových situací, řeč těla,
zvuků a slov, pravidla komunikace,
spolupráce,
mezilidské
vztahy,
morální a mravní pravidla
OV – vztahy mezi lidmi, zákony,
základní práva a svobody, náboženství,
sekty

VEGS – osvojování evropských
hodnot,
svoboda
lidské
vůle,
humanismus,
morálka,
osobní
zodpovědnost, kritické myšlení,
Podpora zdraví
tvořivá lidská aktivita
- podpora zdraví a její formy (prevence a
intervence, odpovědnost jedince za zdraví)
OSV – dovednosti seberegulace,
sociální dovednosti, postoje a
Péče o dítě
hodnotová orientace
pohlavní ústrojí, fyziologické změny,
hygiena
VDO
–
zásady
slušnosti,

při menstruaci, pohlavním styku
-vyjmenuje způsoby ochrany proti
nechtěnému těhotenství
-uvede argumenty pro odložení
pohlavního života do doby plné
zralosti
a
vysvětlí,
proč
organismus dospívající dívky není
biologicky zralý pro těhotenství a
porod
- vysvětlí početí a vývoj plodu,
orientuje se v průběhu porodu
- vyjádří svůj názor k pořadům
v médiích, které ukazují lásku a
rodičovství ve zkreslené podobě
- je seznámen se zákony, které se
vztahují na sexuální život jedince
a právní problematiku zneužívání
dítěte
- má reálnou představu o sobě,
vyjádří názor na své životní plány,
kariérní
růst,
má
reálnou
představu o prostředcích, jak je
naplnit
-uplatňuje
osvojené
sociální
dovednosti
při
kontaktu
s vrstevníky, s dospělými i
neznámými lidmi

plánované rodičovství, nezralá manželství
- ochrana života, potrat
- početí, těhotenství, porod
dítě a jeho potřeby (bydlení, výchova,
zabezpečení)
- vývoj dítěte v prvním roce života
- vývoj a výchova ve 2. – 6. roce
- péče o nemocné dítě

odpovědnosti, tolerance, spolupráce,
angažovaný přístup k druhým
OV – pohlavní choroby
TV – dodržování hygienických návyků
při sportu
EMV – lidská populace, vysoké
oceňování zdraví a chápání vlivu
prostředí na vlastní zdraví, i na
zdraví ostatních lidí, zdravý životní
styl
P – člověk a jeho vývoj

MV – vliv médií na život člověka,
odraz a dopad médií na život
v rodině,
společnosti,
kritické
Osobnostní a sociální rozvoj
vnímání a přijímání mediálních
- sebepoznání a sebepojetí (vztah k sobě sdělení
samému,
k druhým
lidem,
zdravé
sebevědomí)
VDO – sociální, kulturní a národní
- seberegulace a sebeorganizace činností a odlišnosti, předsudky a stereotypy,
chování
(sebekontrola,
sebeovládání, tradice a hodnoty rodiny, obyčeje a
kariérní růst, životní plány)
zvyky
- psychohygiena
(stres,
pomoc
při
problémech)
MKV – tolerance, náboženství,
- mezilidské vztahy a komunikace (schopnost etnický původ a jeho zvláštnosti,
komunikace,
vzájemná
tolerance, mezilidské vztahy
naslouchání)
- morální
rozvoj
(morálka,
charakter, TV – uvolňovací a relaxační cvičení

charakterové vlastnosti)
- umí charakterizovat mimořádné
OV – morálka, charakterové vlastnosti
situace
Ochrana člověka za mimořádných událostí
-zná zásady ochrany člověka za - ochrana obyvatelstva
PV – volba povolání
mimořádných situací
- živelní pohromy
- je seznámen s riziky daných - havárie s únikem nebezpečné látky, radiační
krizových situací
havárie
-zná zásady chování po vyhlášení - varovný signál a chování po jeho vyhlášení
mimoř. situace
- evakuace, improvizovaná ochrana
-zná zásady chování po vyhlášení - první pomoc v případě vzniku mimořádné
evakuace i ochrany
události
- ochrana člověka za mimořádných událostí
(živelné pohromy a terorismus)

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: VI. – dívky
Výstup

- osvojuje si základní vědomosti o
materiálech,
nástrojích
a
pracovních postupech
- provádí jednoduché práce
s technickými materiály a dodržují
technologickou kázeň
- používá šablony, dokáže se
orientovat v pracovních postupech
a návodech
- dokáže organizovat svoji
pracovní činnost
- dodržuje základy bezpečnosti a
ochrany při práci, hygienická
pravidla a předpisy
- dokáže popsat na modelové
situaci první pomoc při úrazu
- užívá vhodné pracovní pomůcky
a nástroje
- jsou vedeny k dokončení
finálního
výrobku
a
jeho
posouzení

týdenní časová dotace: 4 hodiny
Učivo

Práce s technickými materiály
(papír, karton, modelovací hmoty, dřevo, dýha, kov,
konstrukční stavebnice)
- poznávání vlastností materiálů, druhy, použití,
možnosti zpracování,
používání vhodných
pracovních nástrojů a pomůcek
Práce s papírem a kartonem - stříhání, lepení,
polepování, ohýbání, povrchové úpravy
Práce se dřevem, dýhou ( druhy, použití, vlastnosti
vzorníky dřeva) – řezání, povrchová úprava dřeva,
opracování, zatloukání hřebíků - ruční pilka, pilníky,
smirkový papír, kladivo
Práce s kovem – poznávání vlastností drátu, bužírky
(např. okrasný šperk)
Práce s modelovací hmotou (modelína, keramická
hlína, sádra, aj.) Modelování různých předmětů,
využití šablon a pomůcek – špachtle, rydlo, očko
Lidové tradice, zvyky a řemesla
Práce s ostatními materiály
(textil, vlna, kůže, přírodniny)
- výroba drobných bytových doplňků
- základy ručních prací

- používá vhodný pracovní postup
v souladu
s druhem Práce montážní a demontážní

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

OSV – osobní rozvoj sebepoznání,
kultura stolování
VDO – osvojování si zásad
slušného chování a odpovědnosti za
své zdraví
MV – učí se využívat podněty
z médií: recepty a návody (např.
tisk)
EMV – provádí konkrétní aktivity,
ochrana prostředí
D, P, Informatika, Geometrie

Den rukodělných činností: vánoční
popř. velikonoční jarmark
- exkurze: výroba ručního papíru
návštěva
výstav:
vánoční,
velikonoční
- návštěva muzea

Poznámky

zpracovávaného materiálu

– stavebnice, skládanky z papíru,
modelů (využití náčrtů, předloh)

sestavování

- sestaví podle návodu, náčrtu,
plánu daný model
- používá šablony, dokáže se
orientovat v pracovních postupech
a návodech
- dokáže organizovat svoji
pracovní činnost
- volí vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin
- popíše hlavní zásady pěstování
vybraných rostlin
- používá vhodné pracovní
pomůcky, nástroje a osobní
ochranné prostředky
- uvede využití okrasných
(pokojových) rostlin v interiéru
- udržuje pořádek na pracovním
místě
- dodržuje základy bezpečnosti a
ochrany při práci, hygienické
pravidla a předpisy, dodržuje
technologickou kázeň

Pěstitelské práce, chovatelství
Teorie: péče člověka o životní prostředí
- půda a její výživa, výživa a péče o vybrané rostliny
– druhy, zásady a podmínky pěstování (zelenina,
ovoce, okrasné rostliny)
- práce na zahradě: sklizeň úrody, čištění,
uskladnění, pletí záhonů – příprava půdy na zimu
- pozorování klíčení rostlin
- příprava záhonů na výsadbu
- předpěstování sazenic
- výsev, jednocení, ošetřování a zálivka rostlin
- možnosti pěstování vybraných rostlin, zeleniny
(pařeniště, skleníky, rychlení vybraných rostlin
- léčivé rostliny – léčivé účinky

- chovatelství: teorie – chov zvířat v domácnosti
- popíše základní znalost chovu (hygiena a bezpečnost chovu)
domácích
zvířat
a
zásad
bezpečného kontaktu se zvířaty,
poskytnutí první pomoci při úrazu
způsobeného zvířaty
Provoz a údržba domácnosti
Osobní hygiena – hygiena vlastního těla

P – botanika, životní podmínky
rostlin
Informatika – vyhledávání informací

Exkurze: Zahrada Čech
Výstavy: vánoční vazba, adventní
věnce

- užívá a chápe význam osobní
hygieny v provozu domácnosti
- objasní význam os. Hygieny
v době dospívání
- navrhne jednoduché pracovní
postupy při základních činnostech
v domácnosti
- vysvětlí správné zacházení s
pomůckami, nástroji a zařízením
v domácnosti
- dodržuje základní hygienické a
bezpečnostní pravidla a předpisy

- používá základní kuchyňský
inventář, dodržuje bezpečnost a
hygienu provozu
- užívá základní principy stolování
a obsluhy u stolu
- zvládá přípravu jednoduchých
pokrmů v souladu se zásadami
zdravé výživy

- základní kapitoly ze zdravovědy: domácí
lékárnička, úrazy popáleniny
- změny v období dospívání, hygiena ženy
Hygiena provozu domácnosti – kultura bydlení:
rozlišení některých prvků bytového zařízení, kultura
oblékání a údržba oděvů a textilií
Základy ručních prací – seznámení s různými druhy
tkanin: vzorky a jejich využití
- základní stehy, jednoduchá úprava prádla např.
přišívání knoflíků
- žehlení různých textilií
- základy pletení a háčkování: háčkování řetízku,
samostatné nahazování ok při pletení
Příprava pokrmů
– popis základního vybavení kuchyně
- užívá základní zásady stolování: protírání stolu
- zpracování a uskladnění zeleniny a ovoce
- podílí se na sestavování jídelníčku dle zásad
zdravé výživy
- příprava jednoduchých pokrmů a zacházení
s jednoduchým náčiním (např. úprava pokrmů za
studena, tepelná úprava pokrmů)
- jednoduchá úprava těstovin

Přednáška:
výchovy

Základy

sexuální

Exkurze: Můj dům, můj hrad
Návštěva
obchodu
s oděvy
nábytkem
Návštěva jarmarku 1. ZŠ – Den
Země (rukodělné práce)

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: VI. – Chlapci
Výstup

- osvojuje si základní vědomosti o
materiálech,
nástrojích
a
pracovních postupech
- provádí jednoduché práce
s technickými
materiály
a
dodržuje technologickou kázeň
- orientuje se v jednoduchých
pracovních návodech a používá
šablony
- řeší jednoduché technické úkoly
s vhodným výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a nářadí
- dokáže organizovat svoji
pracovní činnost
- dodržuje základy bezpečnosti a
ochrany při práci, hygienická
pravidla a předpisy
- dokáže na modelové situaci
popsat první pomoc při úrazu

týdenní časová dotace: 4 hodiny
Učivo

Práce s technickým materiálem
(papír, karton, dřevo, plast, kov, aj.)
Práce s papírem a kartonem – stříhání, lepení,
rozměřování ohýbání a povrchová úprava
Práce se dřevem – poznávání druhy dřev: vzorníky,
využití, nástroje a pomůcky, bezpečnost a hygieny
při práci
- řezání a měření, opracování, pilování, vrtání
nebozízkem, zatloukání, hřebíků, povrchová úprava,
moření
Práce s kovem – poznávání vlastností a možnosti
využití kovu a nácvik činností při opracovávání
tenkého drátu a práce s tenkým plechem
- ohýbání, stříhání
Práce s plastem – seznamování se s vlastnostmi a
využitím plastů
- měření, řezání, povrchová úprava
Práce s modelovací hmotou – poznávání druhů,
vlastností a využití modelovacích hmot
- modelování různých předmětů s využitím šablon a
pomůcek
Lidové tradice a zvyky, řemesla

- používá vhodný pracovní postup
v souladu
s druhem Práce s ostatními materiály
zpracovávaného materiálu
( práce s přírodninami, textilem, kůží, vlnou aj.)

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

OSV – osobní rozvoj sebepoznání,
kultura stolování
VDO – osvojování si zásad
slušného chování a odpovědnosti za
své zdraví
MV – učí se využívat podněty
z médií: recepty a návody (např.
tisk)
EMV – provádí konkrétní aktivity,
ochrana prostředí
D, P, Informatika, Geometrie

Den rukodělných činností: vánoční
popř. velikonoční jarmark
- exkurze: výroba ručního papíru
návštěva
výstav:
vánoční,
velikonoční
- návštěva muzea

Poznámky

- vybírá a používá vhodné - výroba drobných bytových doplňků
pracovní nástroje a pomůcky
- je veden k posouzení své práce a
finálního výrobku
Práce montážní a demontážní
- sestaví podle návodu, náčrtu, - využití konstrukčních stavebnic, montáž, demontáž
plánu daný model
- sestavování modelů s využitím náčrtů a předloh
(papír, karton)
- volí vhodné pracovní postupy při Pěstitelské práce, chovatelství
pěstování vybraných rostlin
Teorie: péče člověka o životní prostředí
- popíše hlavní zásady pěstování - půda a její výživa, výživa a péče o vybrané rostliny
vybraných rostlin
– druhy, zásady a podmínky pěstování (zelenina,
- používá vhodné pracovní ovoce, okrasné rostliny)
pomůcky, nástroje, náčiní a osobní - práce na zahradě: sklizeň úrody, čištění,
ochranné pomůcky
uskladnění, pletí záhonů – příprava půdy na zimu
uvede,
předvede
využití - pozorování klíčení rostlin
okrasných (pokojových) rostlin - příprava záhonů na výsadbu
v interiéru
- předpěstování sazenic
- udržuje pořádek na pracovním - výsev, jednocení, ošetřování a zálivka rostlin
místě
- možnosti pěstování vybraných rostlin (pařeniště,
- dodržuje základy bezpečnosti a skleníky, rychlení vybraných rostlin)
ochrany při práci, hygienické - léčivé rostliny a jejich účinky
pravidla a předpisy, dodržuje
technologickou kázeň
- popíše základní znalost chovu - chovatelství: teorie – chov zvířat v domácnosti
domácích
zvířat
a
zásad (hygiena a bezpečnost chovu)
bezpečného kontaktu se zvířaty a
poskytnutí první pomoci při úrazu
způsobeného zvířaty
Provoz a údržba domácnosti
- užívá a chápe význam osobní Osobní hygiena – hygiena vlastního těla
hygieny v provozu domácnosti
- základní kapitoly ze zdravovědy: domácí

P, Informatika

Exkurze: Zahrada Čech
Výstavy: vánoční vazba, adventní
věnce

- objasní význam osobní hygieny
v době dospívání
- vysvětlí správné zacházení
s pomůckami, nástroji a zařízením
v domácnosti
- dodržuje základní hygienické a
bezpečnostní pravidla a předpisy

lékárnička, úrazy popáleniny
- změny v období dospívání
Hygiena provozu domácnosti – kultura bydlení:
rozlišení některých prvků bytového zařízení, kultura
oblékání a údržba oděvů a textilií
Přednáška:
Základy ručních prací – seznámení s jednoduchou výchovy
úpravou a údržbou prádla např. přišívání knoflíků

- používá základní kuchyňský
inventář, dodržuje bezpečnost a
hygienu provozu
- užívá základní principy stolování
a obsluhy u stolu
- zvládá přípravu jednoduchých
pokrmů v souladu se zásadami
zdravé výživy

Příprava pokrmů
– popis základního vybavení kuchyně
- užívá základní zásady stolování: protírání stolu
- zpracování a uskladnění zeleniny a ovoce
- podílí se na sestavování jídelníčku dle zásad
zdravé výživy
- příprava jednoduchých pokrmů a zacházení
s jednoduchým náčiním (např. úprava pokrmů za
studena, tepelná úprava pokrmů)
- jednoduchá úprava těstovin

Základy

sexuální

Exkurze: Můj dům, můj hrad
Návštěva
obchodu
s oděvy,
nábytkem
Návštěva jarmarku 1. ZŠ – Den
Země (rukodělné práce)

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: VII. – dívky
Výstup

- osvojuje si základní vědomosti o
materiálech,
nástrojích
a
pracovních postupech
- zachází s pracovními nástroji a
dodržují technologickou kázeň
- sestaví model, zhotoví výrobek
podle návodu, náčrtu, plánu,
předlohy
-provádí
jednoduché
práce
s technickými materiály
- dokáže organizovat svoji
pracovní činnost
- dodržuje základy bezpečnosti a
ochrany při práci, hygienická
pravidla a předpisy
- na modelových situacích popíše,
popř. předvede poskytnutí první
pomoc při úrazu
- jsou vedeny k dokončení
finálního
výrobku
a
jeho
posouzení
- používá vhodný pracovní postup
v souladu
s druhem
zpracovávaného materiálu

týdenní časová dotace: 4 hodiny
Učivo

Práce s technickými materiály
( papír, karton, modelovací hmoty, dřevo, dýha, kov,
plech, konstrukční stavebnice)
- poznávání vlastností materiálů, druhy, použití,
možnosti zpracování,
používání vhodných
pracovních nástrojů a pomůcek
Práce s papírem a kartonem – rozměřování,
stříhání, lepení, ohýbání, povrchové úpravy,
skládání
Práce se dřevem, dýhou ( druhy, použití, vlastnosti
vzorníky dřeva) – řezání, povrchová úprava dřeva
Práce s kovem – poznávání vlastností drátu např.
drátování
Práce s modelovací hmotou keramická hlína,
odlévání sádry slané těsto - modelování různých
předmětů, využití šablon a pomůcek – špachtle,
rydlo, očko
Lidové tradice, zvyky a řemesla – výroba přáníček,
kraslic, ván. Ozdoby, vizovické pečivo

Práce s ostatními materiály
(např. textil, vlna, kůže, přírodniny)
- bytové doplňky a ruční práce

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

OSV – zlepšovat klima třídy a
školy
OSV – osobní rozvoj sebepoznání,
kultura stolování
MV – učí se využívat podněty - exkurze: výroba
ručního papíru
z médií: návody (např. tisk)
M – měření, šablony

D – tématické zaměření
- návštěva výstav:
VEGS – tradiční umění Evropských vánoční,
zemí
velikonoční

Den rukodělných činností: vánoční
popř. velikonoční jarmark
Exkurze: Zahrada
Čech
Výstavy: vánoční
vazba, adventní
věnce

- sestaví podle návodu, náčrtu,
plánu daný model, využívá Práce montážní a demontážní
šablony
- sestavování modelů – stavebnice, skládanky EMV – zvažovat a domýšlet možné
z papíru (využití náčrtů, předloh)
důsledky ve prospěch životního
prostředí
Pěstitelské práce, chovatelství
- volí vhodné pracovní postupy při Teorie: péče člověka o půdu
P - význam rostlin a živočichů v
pěstování vybraných rostlin
- půda a její výživa, výživa a péče o vybrané rostliny přírodě
- popíše hlavní zásady pěstování – druhy, zásady a podmínky pěstování zelenina,
vybraných rostlin
ovoce, okrasné rostliny)
- provede jednoduché pěstitelské - práce na zahradě: sklizeň úrody, čištění,
činnosti a předvede ošetřování uskladnění, pletí záhonů – příprava půdy na zimu
vybraných rostlin
- přesazování pokojových rostlin, rozmnožování u
- používá vhodné pracovní vybraných druhů rostlin
pomůcky, nástroje a osobní - příprava záhonů na výsadbu
ochranné prostředky
- předpěstování sazenic
uvede,
předvede
využití - výsev, jednocení, ošetřování a zálivka rostlin
okrasných (pokojových) rostlin - druhy rostlin: letničky, dvouletky, trvalky
OSV – orientovat se v sobě samém
v interiéru
- léčivé rostliny, koření a jejich využití
VDO – osvojování si zásad
- dodržuje základy bezpečnosti a - chovatelství: teorie – chov zvířat v domácnosti slušného chování a odpovědnosti za
ochrany při práci, hygienická (hygiena a bezpečnost chovu)
své zdraví
pravidla a předpisy
MV – využití odborných časopisů o
- popíše základní znalost chovu Provoz a údržba domácnosti
bydlení a módě
domácích
zvířat
a
zásad Osobní hygiena – hygiena vlastního těla, kosmetika
bezpečného kontaktu se zvířaty, obličeje, rukou a nohou
Z – životní styl
poskytnutí první pomoci při úrazu - základní kapitoly ze zdravovědy: domácí OV – zdravotní středisko, bydlení
způsobeného zvířaty
lékárnička, péče o nemocné v domácnosti, druhy
- užívá a chápe význam osobní poranění (popáleniny)
hygieny, v provozu domácnosti
- dopravní výchova – prevence úrazů
- objasní význam osobní hygieny Hygiena provozu domácnosti – kultura bydlení,
vlastního těla
oblékání a údržba oděvů a textilií
- uvede a předvede poskytnutí Základy ručních prací – seznámení s různými

Např.
pšenice

výsev

Přednáška:
Základy sexuální
výchovy

Exkurze:
Můj
dům, můj hrad
Návštěva
obchodu
s
nábytkem

Návštěva:
obchodu s oděvy

první pomoci při úrazu a péče o
nemocné v domácnosti
- navrhne jednoduché pracovní
postupy při základních činnostech
v domácnosti
- vysvětlí správné zacházení
s pomůckami, nástroji a zařízením
v domácnosti
- správně zachází s pomůckami a
nástroji při ručních pracích
- dovede svůj výrobek do cíle ve
stanoveném rozsahu
- je vedena k posouzení své práce
- používá základní kuchyňský
inventář
- předvede základní principy
stolování
- dodržuje bezpečnost a hygienu
provozu
- zvládá přípravu jednoduchých
pokrmů v souladu se zásadami
zdravé výživy
- orientuje se v kuchařce

druhy tkanin: vzorky a jejich využití
- základy šití na šicím stroji: rovný steh, šití podle
čáry, jednoduchý výrobek
- základy pletení a háčkování: háčkování řetízku,
krátký sloupek, samostatné nahazování ok a pletení
hladce
- údržba oděvů - žehlení textilií
Příprava pokrmů
- uvede základního vybavení kuchyně
- základy stolování - prostírání
- sestaví jednoduchý jídelníček s ohledem na
racionální výživu
- příprava jednoduchých pokrmů - úprava pokrmů
za studena, tepelná úprava: vaření, smažení, pečení
a zdobení pokrmů
- zpracování a uskladnění zeleniny a ovoce,
konzervace

MV – využití podnětů z médií –
vyhledávání receptů na PC,
časopisech, sledování TV pořadů
zaměřených na výživu
VEGS – národní orientace –
národní jídla
VV – využití zkušeností a vlastní
fantazie

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: VII. – Chlapci

týdenní časová dotace: 4 hodiny

Výstup

Učivo

- osvojuje si základní vědomosti a
dovednosti
o
materiálech,
nástrojích a pracovních postupech
- provádí jednoduché práce
s technickými
materiály
a
dodržuje technologickou kázeň
- orientuje se v jednoduchých
pracovních návodech a postupech
- volí vhodné pracovní nástroje a
nářadí
- dokáže organizovat svoji
pracovní činnost
- podle daného návodu, náčrtu,
plánu sestaví daný model
- dodržuje základy bezpečnosti a
ochrany při práci, hygienická
pravidla a předpisy
- dokáže na modelové situaci
popsat první pomoc při úrazu
- je veden k posouzení své práce a
finálního výrobku

Práce s technickým materiálem
(papír, karton, dřevo, plast, kov, plech, sklo,
modelovací hmota)
Práce s papírem a kartonem – stříhání, skládání,
ohýbání a povrchová úprava
Práce se dřevem –využití vhodných nástrojů a
pomůcek,
- měření, řezání, pilování, vrtání nebozízkem,
zatloukání, hřebíků, povrchová úprava, moření
Práce s kovem a plechem – ohýbání, řezání,
stříhání, povrchová úprava
Práce s plastem – využití v praxi
- měření, řezání, povrchová úprava
Práce s modelovací hmotou – modelování různých
předmětů s využitím šablon a pomůcek
- hlína, modurit, sádra: odlévání
Práce se sklem – poznávání vlastností skla
- řezání skla
Práce elektromontážní – rozvod elektřiny na
modelu
- údržba kola, technika v životě člověka
Lidové tradice a zvyky, řemesla

- používá vhodný pracovní postup Práce s ostatními materiály
v souladu
s druhem – využití a zpracování přírodnin, textilu, kůže, vlny

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

OSV – zlepšovat klima třídy a
školy
MV – využití podnětů z odborných
časopisů
M – měření, využití šablon

VEGS
–
tradiční
evropských zemí

umění - návštěva výstav:

F – elektrický obvod
Projektový den: Den rukodělných
činností: vánoční popř. velikonoční

vánoční,
velikonoční

zpracovávaného materiálu
- sestaví podle návodu, náčrtu, Práce montážní a demontážní
plánu daný model
- konstrukční stavebnice, montáž, demontáž
- sestavování modelů
- zvládá jednoduché pracovní
postupy na zahradě při pěstování
vybraných rostlin
- provede jednoduché pěstitelské
činnosti a předvede ošetřování
vybraných rostlin
- uvede hlavní zásady pěstování
vybraných rostlin
uvede,
předvede
využití
okrasných (pokojových) rostlin
v interiéru
- používá vhodné pracovní
pomůcky, nástroje, náčiní a osobní
ochranné pomůcky
- dodržuje základy bezpečnosti a
ochrany při práci, hygienické
pravidla a předpisy, dodržuje
technologickou kázeň
- popíše základní znalost chovu
domácích
zvířat
a
zásad
bezpečného kontaktu se zvířaty
- na modelové situaci popíše,
popř. předvede poskytnutí první
pomoci při úrazu způsobeného
zvířaty

jarmark

Pěstitelské práce, chovatelství
Teorie: péče člověka o životní prostředí
- půda a její výživa, výživa a péče o vybrané rostliny
– druhy, zásady a podmínky pěstování (zelenina,
ovoce, okrasné rostliny)
- práce na zahradě: sklizeň úrody, čištění,
uskladnění, pletí záhonů – příprava půdy na zimu
- pozorování klíčení rostlin
- příprava záhonů na výsadbu
- předpěstování sazenic
- výsev, jednocení, ošetřování a zálivka rostlin
- možnosti pěstování vybraných rostlin (pařeniště,
skleníky, rychlení vybraných rostlin, pokojových
rostlin)
- léčivé rostliny, koření a jejich využití

EMV – zvažovat a domýšlet možné
důsledky ve prospěch životního
prostředí
P – význam rostlin a živočichů v
přírodě
ICT – vyhledávání informací

P – zásady chovu, kontakt se zvířaty

- chovatelství: teorie – chov zvířat v domácnosti
(hygiena a bezpečnost chovu)

Provoz a údržba domácnosti
Osobní hygiena – hygiena vlastního těla
- užívá a chápe význam osobní - základní kapitoly ze zdravovědy:

Exkurze: Zahrada
Čech
Výstavy: vánoční
vazba, adventní
věnce

OSV – osobní rozvoj sebepoznání
VDO – osvojování si zásad
domácí slušného chování a odpovědnosti za

Přednáška:
Základy sexuální
výchovy
Video:,,První
pomoc“
Exkurze:
Můj
dům, můj hrad
Návštěva
obchodu s oděvy,
nábytkem

hygieny a v provozu domácnosti
- objasní význam os. hygieny
vlastního těla
- uvede a předvede poskytnutí
první pomoci při úrazu a péči o
nemocné
- vysvětlí význam domácí
lékárničky
- správně zacházení s pomůckami,
nástroji a zařízením včetně údržby
- dodržuje základní hygienické a
bezpečnostní pravidla a předpisy
- používá základní kuchyňský
inventář
- předvede základní principy
stolování
- dodržuje bezpečnost a hygienu
provozu při činnostech a přípravě
pokrmů
- zvládá přípravu jednoduchých
pokrmů v souladu se zásadami
zdravé výživy

lékárnička a její využití, druhy poranění, popáleniny
- péče o nemocné v domácnosti
- dopravní výchova – prevence úrazů
Hygiena provozu domácnosti – kultura bydlení:
rozlišení některých prvků bytového zařízení, kultura
oblékání a údržba oděvů a textilií
- obsluha elektrických spotřebičů
Základy ručních prací – úprava a údržba prádla

své zdraví
MV – využití odborných časopisů,
video
OV – zdravotní středisko, bydlení
Z – životní styl

OSV – kultura stolování
Návštěva jarmarku 1. ZŠ – Den
Země (rukodělné práce)

Příprava pokrmů
- popis základního vybavení kuchyně
- předvede základy stolování, prostírání stolu
MV – využití podnětů z médií
- zpracování a uskladnění zeleniny a ovoce,
konzervace
VEGS – národní orientace:
- sestaví jednoduchý jídelníček s ohledem na národní jídla
racionální výživu
- příprava jednoduchých pokrmů vaření, pečení,
smažení masa, úprava pokrmů za studena

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: VIII. – dívky
Výstup

- osvojuje si základní vědomosti o
materiálech,
nástrojích
a
pracovních postupech
- zachází s pracovními nástroji
- zhotoví výrobek podle návodu,
náčrtu
- provádí jednoduché práce
s technickými materiály
- dokáže organizovat svoji
pracovní činnost
- dodržuje základy bezpečnosti a
ochrany při práci, hygienická
pravidla a předpisy
- na modelových situacích popíše
popř. předvede poskytnutí první
pomoc při úrazu

- rozlišuje různé druhy materiálů,
zná jejich vlastnosti
- je vedena k dokončení finálního
výrobku a jeho posouzení
- správně zachází s pomůckami a

týdenní časová dotace: 6 hodin
Učivo

Práce s technickými materiály
- papír, karton, modelovací hmoty, dřevo, dýha, kov,
plech, plast
- poznávání vlastností materiálů, druhy, použití,
možnosti zpracování,
používání vhodných
pracovních nástrojů a pomůcek
Práce s papírem a kartonem – rozměřování,
stříhání, lepení,
ohýbání, povrchové úpravy,
skládání
Práce se dřevem, dýhou
– řezání, povrchová
úprava
Práce s kovem – tvarování ( šperk)
Práce s modelovací hmotou - keramická hlína,
odlévání sádry, slané těsto - modelování, využití
šablon a pomůcek – špachtle, rydlo, očko
Lidové tradice, zvyky a řemesla – výroba přáníček,
vánoční ozdoby, kraslice, velikonoční výzdoba,
vizovické pečivo
Práce s ostatními materiály
Základní dovednosti ručních prací – seznámení
s různými druhy tkanin: vzorky a jejich využití
- základy šití na šicím stroji - rovný steh, entlování,
jednoduchý výrobek

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

OSV – zlepšovat klima třídy a
školy
EMV
–
provádí
pracovní aktivity

konkrétní

OSV – osobní rozvoj sebepoznání
M – měření, šablony
Návštěva výstav:
vánoční,
velikonoční

D – kultura, řemeslná výroba
VEGS
–
tradiční
Evropských zemí

umění

Den rukodělných činností: vánoční
popř. velikonoční jarmark

nástroji při ručních pracích
- základy pletení a háčkování - řetízek, krátký
- dokončuje svou práci
sloupek, dlouhý sloupek, samostatné nahazování ok
- dokáže zhodnotit výsledek své a pletení hladce, obrace
práce
jednoduchý výrobek

- volí vhodné postupy při
pěstování vybraných rostlin
- popíše hlavní zásady pěstování
vybraných rostlin
- používá vhodné pracovní
pomůcky, nástroje a osobní
ochranné prostředky
- pěstuje a ošetřuje květiny
v interiéru a využívá je k výzdobě
- dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti
práce
- dokáže poskytnout první pomoc
při styku s jedovatými rostlinami

Pěstitelské práce, chovatelství
Teorie:
- péče člověka o půdu
- půda a její výživa, péče o vybrané rostliny, zásady
a podmínky pěstování zeleniny, ovoce, okrasných
rostlin
- přesazování pokojových rostlin, rozmnožování
balkónových rostlin
Práce na zahradě:
- příprava záhonů na výsadbu
- předpěstování sazenic
- výsev, jednocení, ošetřování, pletí a zálivka rostlin
- sklizeň úrody, uskladnění, příprava půdy na zimu
- druhy rostlin: letničky, dvouletky, trvalky
- hydroponie
- aranžování - suchá vazba, adventní výzdoba

- vysvětlí základní zásady chovu Chovatelství: teorie – chov zvířat v domácnosti
domácích zvířat a bezpečného (hygiena a bezpečnost chovu)
kontaktu se zvířaty
- dokáže poskytnout první pomoc
při úrazu způsobeného zvířaty
Provoz a údržba domácnosti
- chápe význam osobní hygieny
Osobní hygiena – hygiena ženy, kosmetika obličeje,
- uvede a předvede poskytnutí rukou a nohou
první pomoci při úrazu a péče o - základní kapitoly ze zdravovědy: domácí
nemocné v domácnosti
lékárnička, péče o nemocné v domácnosti, druhy

Exkurze: Zahrada
Čech
Výstavy: vánoční
vazba, adventní
věnce

P - význam rostlin a živočichů v
přírodě
EMV – zvažovat a domýšlet možné
důsledky ve prospěch životního
prostředí

Exkurze: Můj
dům, můj hrad
Návštěva
obchodu s
nábytkem
Návštěva:
obchodu s oděvy

OSV – orientovat se v sobě samém
Výchova ke zdraví – osobní hygiena
VDO – osvojování si zásad
slušného chování a odpovědnosti za

- používá vhodné prostředky při
práci v domácnosti
- ovládá jednoduché pracovní
postupy při základních činnostech
v domácnosti a orientuje se
v návodech k obsluze domácích
spotřebičů
- dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a
poskytne první pomoc při úrazu
elektrickým
proudem
nebo
chemikáliemi

- používá základní kuchyňský
inventář
- dodržuje bezpečnost a hygienu
provozu
- připraví pokrmy podle daných
postupů v souladu se zásadami
zdravé výživy
- orientuje se v kuchařce, zvládá
základy stolování
- dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce , poskytne první
pomoc při úrazech v kuchyni

poranění (popáleniny)
- základy sexuální výchovy, pohlavní hygiena

své zdraví

Hygiena provozu domácnosti – kultura bydlení a
aranžování
květin, vybavení bytu
- dělba práce při úklidu, seznámení s nabídkou
současných
mycích a čistících prostředků
- obsluha domácích spotřebičů ( bezpečnost provozu
, nebezpečí úrazu elektrickým proudem )

MV – využití odborných časopisů o
bydlení a módě
Z – životní styl
OV – zdravotní středisko, bydlení
Výchova ke zdraví – osobní hygiena

MV – využití podnětů z médií –
vyhledávání receptů na PC,
Příprava pokrmů – uvede základního vybavení časopisech, sledování televizních
kuchyně
pořadů zaměřených na výživu
- sestaví jednoduchý jídelníček s ohledem na
racionální výživu
VEGS – národní orientace –
- příprava pokrmů - úprava pokrmů za studena, národní jídla
tepelná úprava: vaření, smažení, pečení a zdobení
pokrmů
VV – využití zkušeností a vlastní
- zpracování a uskladnění zeleniny a ovoce
fantazie
- základy stolování
OSV – žák se učí poznávat sebe
sama

Svět práce
- zná pracovní činnosti vybraných Kriteria výběru povolání – cvičení zaměřená na VDO – osvojuje se zásady
profesí
pomoc při
slušnosti, tolerance a odpovědného
zjišťování vlastních schopností a dovedností a ke jednání

- má přehled o učebních oborech a zjišťování
středních školách
žákových představ o budoucím povolání

MV – využívá médií při získávání
informací o profesích

Charakteristické znaky a požadavky povolání –
- posoudí své možnosti v oblasti objasnění
profesní (pracovní) orientace pojmu „ požadavek na povolání“ (konkrétní OV – sociální zabezpečení, úřad
s přihlédnutím
k potřebám příklady),
práce, podpora v nezaměstnanosti
běžného života
pokus o vlastní sebehodnocení
Profesní informace - vyhledávání, třídění a
- využije profesní informace a využívání informací o vybraných povoláních
poradenské služby pro výběr (internet, tisk)
vhodného dalšího vzdělávání

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: VIII. – chlapci
Výstup

- osvojuje si základní vědomosti o
materiálech,
nástrojích
a
pracovních postupech
- zachází s pracovními nástroji
- zhotoví výrobek podle návodu,
náčrtu
- provádí jednoduché práce
s technickými materiály
- dokáže organizovat svoji
pracovní činnost
- dodržuje základy bezpečnosti a
ochrany při práci, hygienická
pravidla a předpisy
- na modelových situacích popíše,
popř. předvede poskytnutí první
pomoc při úrazu
- je veden k dokončení finálního
výrobku a jeho posouzení
- správně zachází s pomůckami a
nástroji při ručních pracích
- dokončuje svou práci
- dokáže zhodnotit výsledek své
práce

týdenní časová dotace: 6 hodin
Učivo

Práce s technickými materiály
- dřevo, dýha, dřevotříska (lamino), kov, plech,
drát, plast
- poznávání vlastností materiálů, druhy, použití,
možnosti
zpracování,
používání
vhodných
pracovních nástrojů a pomůcek
Práce se dřevem, dýhou, dřevotřískou – řezání,
povrchová úprava (výroba jednoduché hračky
jednoduché poličky,upomínkového předmětu)
Práce s kovem, drátem – tvarování (řetízek)
Práce s modelovací hmotou - keramická hlína,
odlévání sádry, - modelování, využití šablon a
pomůcek – špachtle, rydlo, očko (užitkové
předměty,dárky,rukověti k nástrojům)
Lidové tradice, zvyky a řemesla – výroba přáníček,
vánoční ozdoby, kraslice, velikonoční výzdoba,
vizovické pečivo
Práce s ostatními materiály
- základy ručních prací – seznámení s různými
druhy tkanin: vzorky a jejich využití
- údržba oděvů - žehlení textilií,látání
ponožek,přišití knoflíku

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

OSV – zlepšovat klima třídy a
školy
EMV
–
provádí
konkrétní
pracovní aktivity
OSV – osobní rozvoj sebepoznání
M – měření, šablony
Návštěva výstav:
vánoční,
velikonoční

D – tématické zaměření
VEGS
–
tradiční
Evropských zemí

umění

Den rukodělných činností: vánoční
popř. velikonoční jarmark

Práce montážní a demontážní
- sestaví podle návodu, náčrtu - stavebnice – konstrukční, elektrotechnické
daný model
- sestavování modelů, montáž, demontáž, návod,
- ovládá montáž a demontáž předloha, náčrt, plán, schéma
jednoduchého zařízení
- provádí údržbu jednoduchých
předmětů a zařízení
- dodržuje zásady bezpečnosti a
hygieny
práce,
bezpečnostní
předpisy
Pěstitelské práce, chovatelství
- volí vhodné postupy při Teorie: péče člověka o půdu
pěstování vybraných rostlin
- půda a její výživa, péče o vybrané rostliny, zásady
- popíše hlavní zásady pěstování a podmínky pěstování zeleniny, ovoce, okrasných
vybraných rostlin
rostlin
- používá vhodné pracovní - přesazování pokojových rostlin, rozmnožování
pomůcky, nástroje a osobní balkónových rostlin
ochranné prostředky
- práce na pozemku:
- pěstuje a ošetřuje květiny - příprava záhonů na výsadbu
v interiéru
- předpěstování sazenic
a využívá je k výzdobě
- výsev, jednocení, ošetřování, pletí a zálivka
rostlin,tvorba
kompostů
- sklizeň úrody, uskladnění, příprava půdy na zimu
- druhy rostlin: letničky, dvouletky, trvalky
- hydroponie
- aranžování - suchá vazba, adventní výzdoba
- vysvětlí základní zásady chovu - chovatelství: teorie – chov zvířat v domácnosti
domácích zvířat a bezpečného (hygiena a bezpečnost chovu)
kontaktu se zvířaty

Exkurze: Zahrada
Čech

EMV – zvažovat a domýšlet možné
důsledky ve prospěch životního Výstavy: vánoční
vazba, adventní
prostředí
věnce

P - význam rostlin a živočichů v
přírodě

Exkurze:
Můj
dům, můj hrad
Návštěva
obchodu
s
nábytkem

- dokáže poskytnout první pomoc
při úrazu způsobeného zvířaty
Provoz a údržba domácnosti
Osobní hygiena – hygiena vlastního těla
- chápe význam osobní hygieny
- základní kapitoly ze zdravovědy: domácí
- uvede a předvede poskytnutí lékárnička, péče o nemocné v domácnosti, druhy
první pomoci při úrazu a péče o poranění (popáleniny)
nemocné v domácnosti
- dopravní výchova
- používá vhodné prostředky při Hygiena provozu domácnosti – kultura bydlení,
práci v domácnosti
oblékání a údržba oděvů a textilií
- ovládá jednoduché pracovní
postupy při základních činnostech Základy údržbářských prací v domácnosti –
v domácnosti a
jednoduché
opravy
dřevěného
orientuje se v návodech k obsluze nábytku(lepení,šroubování,výměna
pantů
a
domácích spotřebičů
zámků),opravy stěn sádrou,opravy nátěrů a laků
-je schopen provést jednoduché
opravy v domácnosti
Příprava pokrmů
- používá základní kuchyňský - uvede základní vybavení kuchyně
inventář,
- sestaví jednoduchý jídelníček s ohledem na
- dodržuje bezpečnost a hygienu racionální výživu
provozu
- příprava pokrmů - úprava pokrmů za studena,
- připraví pokrmy podle daných tepelná úprava: vaření, smažení, pečení a zdobení
postupů
v souladu se zásadami pokrmů
zdravé výživy
- zpracování a uskladnění zeleniny a ovoce
- orientuje se v kuchařce
zvládá základy stolování
Svět práce
Kriteria výběru povolání – cvičení zaměřená na
- zná pracovní činnosti vybraných pomoc při
profesí
zjišťování vlastních schopností a dovedností a ke
zjišťování
- má přehled o učebních oborech a žákových představ o budoucím povolání

OSV – orientovat se v sobě samém
VDO – osvojování si zásad
slušného chování a odpovědnosti za
své zdraví
MV – využití odborných časopisů o
bydlení a módě
Z – životní styl
Výchova ke zdraví – osobní hygiena

MV – využití podnětů z médií –
vyhledávání receptů na PC,
časopisech, sledování TV pořadů
zaměřených na výživu
VEGS – národní
národní jídla

orientace

–

VV – využití zkušeností a vlastní
fantazie
OSV – žák se učí poznávat sebe
sama
VDO

–

osvojuje

se

zásady

středních školách
- posoudí své možnosti v oblasti
profesní (pracovní) orientace
s přihlédnutím
k potřebám
běžného života
-využije profesní informace a
poradenské služby pro výběr
vhodného dalšího vzdělávání

slušnosti, tolerance a odpovědného
Charakteristické znaky a požadavky povolání – jednání
objasnění
pojmu „ požadavek na povolání“ (konkrétní MV – využívá médií při získávání
příklady),
informací o profesích
pokus o vlastní sebehodnocení
OV – sociální zabezpečení, úřad
Profesní informace
- vyhledávání, třídění a práce,
využívání informací o vybraných povoláních ( podpora v nezaměstnanosti
internet, tisk )

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: IX. – dívky
Výstup

- osvojuje si základní vědomosti o
materiálech,
nástrojích
a
pracovních postupech
- zachází s pracovními nástroji
- zhotoví výrobek podle návodu,
náčrtu
- provádí jednoduché práce
s technickými materiály
- dokáže organizovat svoji
pracovní činnost
- dodržuje základy bezpečnosti a
ochrany při práci, hygienická
pravidla a předpisy
- na modelových situacích popíše,
popř. předvede poskytnutí první
pomoc při úrazu

- rozlišuje různé druhy materiálů,
zná jejich vlastnosti
-jsou
vedeny
k dokončení
finálního
výrobku
a
jeho

týdenní časová dotace: 6 hodin
Učivo

Práce s technickými materiály
- papír, karton, modelovací hmoty, dřevo, dýha, kov,
plech, plast
- poznávání vlastností materiálů, druhy, použití,
možnosti
zpracování,
používání
vhodných
pracovních nástrojů a pomůcek
Práce s papírem a kartonem – rozměřování,
stříhání, lepení, ohýbání, povrchové úpravy,
skládání
Práce se dřevem, dýhou – řezání, povrchová
úprava
Práce s kovem – tvarování (šperk)
Práce s modelovací hmotou - keramická hlína,
odlévání sádry, slané těsto - modelování, využití
šablon a pomůcek – špachtle, rydlo, očko
Lidové tradice, zvyky a řemesla – výroba přáníček,
vánoční ozdoby, kraslice, velikonoční výzdoba,
vizovické pečivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poznámky

OSV – zlepšovat klima třídy a
školy
EMV
–
provádí
pracovní aktivity

konkrétní

OSV – osobní rozvoj sebepoznání
M – měření, šablony

Návštěva výstav:
vánoční,
velikonoční

D – kultura, řemeslná výroba
VEGS
–
tradiční
Evropských zemí

umění

Den rukodělných činností: vánoční
Práce s ostatními materiály
- základy ručních prací – seznámení s různými popř. velikonoční jarmark
druhy tkanin: vzorky a jejich využití
Exkurze: Zahrada
- základy šití na šicím stroji - rovný steh, entlování,
Čech
jednoduchý výrobek

posouzení
- správně zachází s pomůckami a
nástroji při ručních pracích
- dokončuje svou práci
- dokáže zhodnotit výsledek své
práce
- volí vhodné postupy při
pěstování vybraných rostlin
- popíše hlavní zásady pěstování
vybraných rostlin
- používá vhodné pracovní
pomůcky, nástroje a osobní
ochranné prostředky
- pěstuje a ošetřuje květiny
v interiéru a využívá je k výzdobě
- dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti
práce
- dokáže poskytnout první pomoc
při styku s jedovatými rostlinami

- základy pletení a háčkování - řetízek, krátký
sloupek, dlouhý sloupek, samostatné nahazování ok
a pletení hladce, obrace
jednoduchý výrobek
Pěstitelské práce, chovatelství
Teorie:
- péče člověka o půdu
- půda a její výživa, péče o vybrané rostliny, zásady
a podmínky pěstování zeleniny, ovoce, okrasných
rostlin
- přesazování pokojových rostlin, rozmnožování
balkónových rostlin
Práce na zahradě:
- příprava záhonů na výsadbu
- předpěstování sazenic
- výsev, jednocení, ošetřování, pletí a zálivka rostlin
- sklizeň úrody, uskladnění, příprava půdy na zimu
- druhy rostlin: letničky, dvouletky, trvalky
- hydroponie
- aranžování - suchá vazba, adventní výzdoba

Chovatelství:
- vysvětlí základní zásady chovu teorie – chov zvířat v domácnosti (hygiena a
domácích zvířat a bezpečného bezpečnost chovu)
kontaktu se zvířaty
- dokáže poskytnout první pomoc
při úrazu způsobeného zvířaty
Provoz a údržba domácnosti
- chápe význam osobní hygieny
Osobní hygiena
- uvede a předvede poskytnutí - hygiena ženy, kosmetika obličeje, rukou a nohou
první pomoci při úrazu a péče o - základní kapitoly ze zdravovědy: domácí

Výstavy: vánoční
vazba, adventní
věnce

P - význam rostlin a živočichů v
přírodě
EMV – zvažovat a domýšlet možné
důsledky ve prospěch životního
prostředí

Exkurze: Můj
dům, můj hrad
Návštěva
obchodu s
nábytkem
Návštěva:
obchodu s oděvy

nemocné v domácnosti

lékárnička, péče o nemocné v domácnosti, druhy
poranění (popáleniny)
OSV – orientovat se v sobě samém
- základy sexuální výchovy, pohlavní hygiena
Výchova ke zdraví – osobní hygiena

- používá vhodné prostředky při
práci v domácnosti
- ovládá jednoduché pracovní
postupy při základních činnostech
v domácnosti a orientuje se
v návodech k obsluze domácích
spotřebičů
- dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a
poskytne první pomoc při úrazu
elektrickým
proudem
nebo
chemikáliemi

Hygiena provozu domácnosti
- kultura bydlení a aranžování květin, vybavení
bytu
- dělba práce při úklidu, seznámení s nabídkou
současných mycích a čisticích prostředků
- obsluha domácích spotřebičů (bezpečnost provozu,
nebezpečí úrazu elektrickým proudem )

Finance a provoz domácnosti
- provádí jednoduché operace - rozpočet, příjmy, výdaje, platby
platebního
- energie, voda a jejich úspora
styku
Příprava pokrmů
- používá základní kuchyňský - uvede základního vybavení kuchyně
inventář
- sestaví jednoduchý jídelníček s ohledem na
- dodržuje bezpečnost a hygienu racionální výživu
provozu
- příprava pokrmů - úprava pokrmů za studena,
- připraví pokrmy podle daných tepelná úprava: vaření, smažení, pečení a zdobení
postupů v souladu se zásadami pokrmů
zdravé výživy
- zpracování a uskladnění zeleniny a ovoce
- orientuje se v kuchařce, zvládá - základy stolování
základy stolování
- dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první

VDO – osvojování si zásad
slušného chování a odpovědnosti za
své zdraví
MV – využití odborných časopisů o
bydlení a módě
Z – životní styl
OV – zdravotní středisko, bydlení
Výchova ke zdraví – osobní hygiena

OV – hospodaření rodiny

MV – využití podnětů z médií –
vyhledávání receptů na PC,
časopisech, sledování televizních
pořadů zaměřených na výživu
VEGS – národní orientace –
národní jídla
VV – využití zkušeností a vlastní
fantazie

Exkurze
IPS úřad práce,
SOU, OU

pomoc při úrazech v kuchyni
- je seznámena s právy a
povinnostmi
zaměstnanců
a
zaměstnavatelů
- prokáže v modelových situacích
prezentaci své osoby při ucházení
se o zaměstnání
- je seznámena s možnostmi
využití
poradenské
pomoci
v případě neúspěšného hledání
zaměstnání

Svět práce
Profesní informace - vyhledávání, třídění a
využívání informací o vybraných povoláních (
internet, tisk, IPS úřadu práce )
Možnosti vzdělávání - náplň učebních oborů,
informace o dalším vzdělávání
Zaměstnání způsoby hledání, pohovor u
zaměstnavatele ,
nezaměstnanost, úřady práce,
Trh práce – formy podnikání

OSV – žák se učí poznávat sebe
sama
VDO – osvojuje se zásady
slušnosti, tolerance a odpovědného
jednání
MV – využívá médií při získávání
informací o profesích
OV – sociální zabezpečení, úřad
práce, podpora v nezaměstnanosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: IX. – chlapci

týdenní časová dotace: 6 hodin
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Výstup

Učivo

Poznámky

- osvojuje si základní vědomosti o
materiálech,
nástrojích
a
pracovních postupech
- zachází s pracovními nástroji
- zhotoví výrobek podle návodu,
náčrtu
- provádí jednoduché práce
s technickými materiály
- dokáže organizovat svoji
pracovní činnost
- dodržuje základy bezpečnosti a
ochrany při práci, hygienická
pravidla a předpisy
- na modelových situacích popíše,
popř. předvede poskytnutí první
pomoc při úrazu

Práce s technickými materiály
Práce se dřevem, dýhou
Poznávání nejužívanějších dřev podle vzorkovnice
Praktické činnosti - řezání, vrtání (popř. el.
vrtačkou), dlabání, hoblování, spojování lepením,
plátováním, vruty, popř. konstrukčními spoji
Povrchová úprava, nátěry, tmelením, lakováním
Práce s kovem – rozpoznávání základních kovových
materiálů
Poznávání vlastností a nácvik činností při
opracování drátu, plechu, pásového materiálu –
ohýbání, řezání, štípání, sekání, probíjení, pájení,
řezání závitů, spojování šrouby, nýtování,
povrchová úprava kovů
Práce s plasty - seznámení s nejběžnějšími plasty
Praktické činnosti- řezání, pilování, vrtání, broušení,
leštění, lepení, tvarování a spojování teplem

- rozlišuje různé druhy materiálů,
zná jejich vlastnosti
- jsou vedeni k dokončení
finálního
výrobku
a
jeho
posouzení
- správně zachází s pomůckami a

Lidové tradice, zvyky a řemesla – výroba přáníček, VEGS
–
tradiční
umění
vánoční ozdoby, kraslice, velikonoční ozdoby
Evropských zemí
Ostatní práce, další pracovní materiály
Práce se sklem – zasklívání obrázků
Den rukodělných činností: vánoční
popř. velikonoční jarmark
Exkurze: Zahrada
Elektromontážní práce – bezpečnost při zacházení
Čech
s elektrickými přístroji

OSV – zlepšovat klima třídy a
školy
EMV
–
provádí
pracovní aktivity

konkrétní

OSV – osobní rozvoj sebepoznání
M – měření, šablony

Návštěva výstav:
vánoční,
velikonoční

D – kultura, řemeslná výroba

Výstavy: vánoční
vazba, adventní
věnce

nástroji při ručních pracích
Zapojit a obsluhovat elektrospotřebiče, zapojení
- dokončuje svou práci
zásuvky, vypínače, objímky
- dokáže zhodnotit výsledek své
práce
Základy obsluhy PC

- volí vhodné postupy při
pěstování vybraných rostlin
- popíše hlavní zásady pěstování
vybraných rostlin
- používá vhodné pracovní
pomůcky, nástroje a osobní
ochranné prostředky
- pěstuje a ošetřuje květiny
v interiéru a využívá je k výzdobě
- dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti
práce
- dokáže poskytnout první pomoc
při styku s jedovatými rostlinami

Pěstitelské práce, chovatelství
Teorie:
- péče člověka o půdu
- půda a její výživa, péče o vybrané rostliny, zásady
a podmínky pěstování zeleniny, ovoce, okrasných
rostlin
- přesazování pokojových rostlin, rozmnožování
balkónových rostlin
Práce na zahradě:
- příprava záhonů na výsadbu
- předpěstování sazenic
- výsev, jednocení, ošetřování, pletí a zálivka rostlin
- sklizeň úrody, uskladnění, příprava půdy na zimu
- druhy rostlin: letničky, dvouletky, trvalky
- hydroponie

Chovatelství:
- vysvětlí základní zásady chovu teorie – chov zvířat v domácnosti (hygiena a
domácích zvířat a bezpečného bezpečnost chovu)
kontaktu se zvířaty
- dokáže poskytnout první pomoc
při úrazu způsobeného zvířaty
Provoz a údržba domácnosti
- chápe význam osobní hygieny
Osobní hygiena
- uvede a předvede poskytnutí - základní kapitoly ze zdravovědy: domácí
první pomoci při úrazu a péče o lékárnička, péče o nemocné v domácnosti, druhy
nemocné v domácnosti
poranění (popáleniny)

P - význam rostlin a živočichů v
přírodě
EMV – zvažovat a domýšlet možné
důsledky ve prospěch životního
prostředí

Exkurze: Můj
dům, můj hrad
Návštěva
obchodu s
nábytkem
Návštěva:
obchodu s oděvy

- základy sexuální výchovy, pohlavní hygiena
- používá vhodné prostředky při
práci v domácnosti
- ovládá jednoduché pracovní
postupy při základních činnostech
v domácnosti a orientuje se
v návodech k obsluze domácích
spotřebičů
- dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a
poskytne první pomoc při úrazu
elektrickým
proudem
nebo
chemikáliemi

Hygiena provozu domácnosti
- dělba práce při úklidu, seznámení s nabídkou
současných mycích a čisticích prostředků
- údržba obydlí – malování, tapetování, drobná
údržba
- obsluha domácích spotřebičů (bezpečnost provozu,
nebezpečí úrazu elektrickým proudem)

Finance a provoz domácnosti
- provádí jednoduché operace - rozpočet, příjmy, výdaje, platby
platebního
- energie, voda a jejich úspora
styku
Příprava pokrmů
- používá základní kuchyňský - uvede základní vybavení kuchyně
inventář
- sestaví jednoduchý jídelníček s ohledem na
- dodržuje bezpečnost a hygienu racionální výživu
provozu
- příprava pokrmů - úprava pokrmů za studena,
- připraví pokrmy podle daných tepelná úprava: vaření, smažení, pečení a zdobení
postupů v souladu se zásadami pokrmů
zdravé výživy
- zpracování a uskladnění zeleniny a ovoce
- orientuje se v kuchařce, zvládá - základy stolování
základy stolování
- dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc při úrazech v kuchyni
Svět práce
Profesní informace - vyhledávání, třídění a

OSV – orientovat se v sobě samém
Výchova ke zdraví – osobní hygiena
VDO – osvojování si zásad
slušného chování a odpovědnosti za
své zdraví
MV – využití odborných časopisů o
bydlení
Z – životní styl
OV – zdravotní středisko, bydlení
Výchova ke zdraví – osobní hygiena

OV – hospodaření rodiny

MV – využití podnětů z médií –
vyhledávání receptů na PC,
časopisech, sledování televizních
pořadů zaměřených na výživu
VEGS – národní orientace –
národní jídla
VV – využití zkušeností a vlastní
fantazie

Exkurze
IPS úřad práce,
SOU, OU

- je seznámen s právy a
povinnostmi
zaměstnanců
a
zaměstnavatelů
- prokáže v modelových situacích
prezentaci své osoby při ucházení
se o zaměstnání
- je seznámen s možnostmi využití
poradenské pomoci v případě
neúspěšného hledání zaměstnání

využívání informací
o vybraných povoláních
(internet, tisk, IPS úřadu práce )
Možnosti vzdělávání - náplň učebních oborů,
informace o dalším vzdělávání
Zaměstnání způsoby hledání, pohovor u
zaměstnavatele, nezaměstnanost, úřady práce,
Trh práce – formy podnikání

OSV – žák se učí poznávat sebe
sama
VDO – osvojuje se zásady
slušnosti, tolerance a odpovědného
jednání
MV – využívá médií při získávání
informací o profesích
OV – sociální zabezpečení, úřad
práce, podpora v nezaměstnanosti

