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Zaměření školy

Škola se zaměřuje na kvalitní naplnění cílů základního vzdělávání bez dalšího specifického zaměření, větší

pozornost však chceme věnovat sportu, cizím jazykům a od 4. ročníku vyučujeme informatiku.

Škola je koncipována jako sportovní, kulturní a vzdělávací centrum obce s důležitým úkolem prevence

rizikového chování.

Výuka

Vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídách vyučujeme některé předměty na 1. i 2. stupni spojeně.

Předmět Etická výchova není na naší škole zaveden jako samostatný předmět. Jeho výstupy jsou v plném rozsahu

plněny ve Výchově ke zdraví na 2. stupni a prolíná předměty 1. stupně.

Ochrana člověka za běžných rizik a chování a jednání žáků za mimořádných událostí řešíme ve dvou celých

dnech během školního roku. Ke konci prvního pololetí se zabýváme těmito tématy: ochrana člověka za

mimořádných situací, varovné signály, požární ochrana, topografie, zdravověda. V měsíci červnu máme na

programu témata: radioaktivní nebezpečí a únik radioaktivních látek, topografie, zdravověda, dopravní výchova.

V rámci zkvalitnění a zpestření výuky zajišťujeme pro žáky projektové dny, besedy, exkurze, vycházky a jiné

kulturní, vzdělávací a společenské akce. 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, se zdravotním postižením a zdravotním

znevýhodněním.

Velkou pozornost věnujeme  žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou vzděláváni formou

individuální integrace do běžných tříd.  Žáci s vývojovými poruchami učení jsou vzděláváni podle individuálních

vzdělávacích plánů, které vycházejí ze specifických vzdělávacích potřeb žáků. Upravují obsah, formy

a podmínky jejich vzdělávání. Na sestavení IVP se podílí třídní učitel, VP, vyučující příslušných předmětů

a asistent pedagoga.  Předkládáme je k zhodnocení pedagogicko-psychologické poradně.

Na základě vyšetření a doporučení jsou pak tito žáci zařazováni do reedukační péče, kde s nimi pracují paní

učitelky, které jsou k tomu proškoleny.  Při nápravě používáme různé kompenzační pomůcky a také programy na

počítači. Reedukaci konzultujeme s PPP Jeseník a SPC Olomouc.

Tyto žáky hodnotíme podle Metodického pokynu MŠMT a při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické

poruchy. S těmito žáky pracují asistenti pedagoga.

Pozornost věnujeme také žákům s vývojovými poruchami pozornosti, tzv. ADHD (Attention Deficit

Hyperactivity Disorder) a ADD. I těmto žákům třídní učitelé vypracují ve spolupráci s ostatními pedagogy školy

a VP individuální vzdělávací plán, kde je zohledněn jejich handicap. Problémové chování metodik prevence  řeší

se žáky individuálně formou konzultací, popř. reedukací. Tvorbu IVP i reedukaci konzultujeme s psychology

z PPP Jeseník.

 

Logopedie

Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků s vadami řeči provádíme nápravu logopedie ve spolupráci s Logopedickou

poradnou v Jeseníku. Se žáky pracuje vystudovaný pedagog v tomto oboru.

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním:

Naše škola se nachází v regionu s velkou mírou nezaměstnanosti, a to se odráží i v sociálním zabezpečení rodin.

Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí,

v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní populace a také žáci, kteří jsou z rodinného prostředí s nízkým

sociálně kulturním a ekonomickým postavením. Všichni tito žáci jsou častěji ohroženi rizikovým chováním. Je
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nezbytné všem těmto žákům věnovat specifickou péči v rozsahu, kterou potřebují.

Výchovné a vzdělávací strategie:

- učitel se seznámí s rodinným prostředím žáků ve své třídě, aby mohl vytvářet příznivé společenské klima ve

třídě

- zjistí počet dětí se sociálním znevýhodněním

- seznamujeme rodiče v neutěšené finanční situaci s možnostmi financování školních akcí

- vyučující věnují těmto žákům individuální péči

- zapojujeme se do rozvojového programu na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání

dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním

- podáváme žádost o zřízení místa asistenta pedagoga pro tyto žáky

- v případě nutnosti spolupracujeme s PPP, SPC, logopedickou poradnou, sociálním odborem MÚ Jeseník

a dalšími odborníky

Strategie na podporu úspěšnosti neprospívajících žáků :

- uplatňovat individuální přístup se zaměřením na opakování a procvičování

- konzultovat neprospěch se žákem - možnosti nápravy

- upozornit na slabý prospěch rodiče žáka - písemně

- uplatňovat vhodnou motivaci a častější pochvaly za dílčí úspěchy

- zadávat jednodušší dobrovolné úkoly k posílení vztahu k předmětu a školní práci

- nabídnout doučování s informací pro rodiče

- uplatňovat metodu učení s chybou

- konzultovat s rodiči možnosti zlepšení prospěchu - využít např. třídní schůzky

 

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.

V naší škole věnujeme velkou pozornost žákům, kterým to v učení moc nejde, avšak stejnou pozornost chceme

také věnovat i žákům nadaným a mimořádně nadaným. Těchto žáků v naší škole mnoho nemáme a to mimo jiné

také proto, že mnozí nadaní žáci nám po pátém ročníku odcházejí na gymnázium.

V péči o talentované žáky se snažíme o to, aby dostávali v hodinách diferencované úkoly, zadávání složitějších

úkolů jak ve škole, tak v domácí přípravě. Využíváme pomoci těchto žáků v hodinách při procvičování učiva se

slabšími žáky ( žáci učí žáky). Zapojujeme tyto žáky do školních a mimoškolních soutěží, ať už to jsou recitační

soutěže, pěvecké, olympiády přírodopisné či matematické, také zeměpisné a jazykové. Chceme i nadále rozvíjet

talent u žáků sportovně nadaných, a proto organizujeme na naší škole minimálně jednou za měsíc sportovní

soutěž a zúčastňujeme se téměř všech okresních sportovních soutěží.

V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení

problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat navíc řešit

matematické  hlavolamy, kvízy, problémové úkoly. V českém jazyce žákům navíc zadáváme referáty

k probíranému učivu, vedeme je k samostatné tvůrčí činnosti - psaní různých slohových prací, které zasíláme do

soutěží, žáci rozvíjejí své recitační nadání. V anglickém jazyce se tito žáci připravují na konverzační soutěže,

vytvařejí projekty na počítači a prezentují je před třídou. Pomáhají svým spolužákům v hodině se složitějšími

úkoly. V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly, jsou pověřováni vedením

a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem

a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině - mohou doprovázet na hudební nástroj,

předzpívávat píseň...Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce - volí různé techniky. Pohybově

nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především však těch, kde žák projevuje

největší zájem a talent.

Na naší škole nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale stejně podporovat i žáky s jiným druhem nadání.

Pro podporu rozvoje nadání u žáků jsme na škole umožnili ZUŠ ve Vidnavě otevřít si třídy s hudebním

a výtvarným oborem.

I v této oblasti spolupracujeme s odborníky a nemáme na naší škole žáky mimořádně nadané.

Prevence rizikového chování:

Problematika prevence rizikového chování u žáků je řešena v Minimálním preventivním programu, který

zpracovává školní metodik prevence na naší škole ve spolupráci s PPP, vedením školy a ostatními vyučujícími.

Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence rizikového chování u žáků byla prováděna

komplexně, a to ve všech oblastech školního prostředí a života. Minimální preventivní program je součástí ŠVP

jako příloha.

Naši školu navštěvují romské děti, kterým věnujeme zvýšenou pozornost při jejich začleňování do kolektivu.

Informujeme ostatní žáky o jejich historii a kultuře. Využíváme v hodinách jejich hudebního a pohybového

talentu.

Romové žili ve středověku na Balkánském poloostrově a odtud se postupně šířili po celé Evropě.  V dějinách

Čech se objevuje první zmínka o Romech v jedné z kapitol Dalimilovy kroniky. Byli nelítostně pronásledováni
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a stíháni. Ke zlomu došlo až za vlády Marie Terezie a Josefa II., kdy se začalo s Romy počítat, jako se

skutečnými obyvateli daných území. Byl kladen důraz na školní docházku dětí, vyučení romské mládeže,

povinnou návštěvu bohoslužeb a zlepšení hygienických podmínek. Romové byli za první republiky uznáni za

svébytnou menšinu. Úřady věnovali Romům mimořádnou pozornost a uplatňovaly zákon o potulce. Za druhé

světové války bylo vypraveno do koncentračních táborů čtrnáct transportů Romů. Většina jich zahynula.

Necelým šesti stům se podařilo hrůzy holocaustu přežít. V padesátých letech se komunistický režim hodlá

s cikánskou problematikou vypořádat. Chce, aby se Romové usadili a skončili s kočovným způsobem života.

„Řešení cikánské otázky“ se převážně omezilo na represivní opatření. Změny přinesl rok 1989, kdy proběhla

revoluce. Romové zakládají politické strany a hnutí, vycházejí první romská periodika. V prvních

polistopadových volbách se dostávají do parlamentu. I když zákony naší země platí pro všechny stejně, Romové

jsou až v té druhé kategorii. Až 70% Romů je nezaměstnaných, romské děti navštěvují převážně zvláštní školy.

Romové patří mezi největší minoritu v naší zemi.

Kultura: Romové mají jako každý národ své tradice a zvyky. Jejich muzika je otevřená a bouřlivá jako samotní

Romové. Neexistuje Rom, který by neuměl zpívat nebo tancovat. Mají své reprezentanty v literatuře. Elena

Lacková ( 1921 ) je známá svým románem Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou nebo Tera Fabiánová ( 1930 )

proslula pohádkou Tulák. O Romech a jejich životě bylo natočeno hodně filmů.

2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy

2.1.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy
Cílem výchovně vzdělávací činnosti na naší škole je:

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

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

- vést žáky k všestranné a účinné komunikaci, učit je vyjádřit a zdůvodnit své názory

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

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

a naplňovali své povinnosti

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

a citlivé vztahy k lidem, okolnímu prostředí a k přírodě

- učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví

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

s ostatními lidmi

- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet jejich schopnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými

- vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

- součástí ŠVP je příloha, ve které jsou rozpracovány kompetence, kterých by měli žáci na naší škole dosáhnot po

ukončení 9.ročníku

 

2.1.2 Kompetence žáka po ukončení školní docházky
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2.1.2.1 Kompetence k učení
-  vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní

učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

-  vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá

v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

-  operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislosti, propojuje do širších celků

poznatky z různých vzdělávacích oblastí a utváří si komplexnější pohled

-  samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, posuzuje a vyvozuje závěry

-  poznává smysl a cíl učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky bránící v učení

2.1.2.2 Kompetence k řešení problémů
-  vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, přemýšlí o příčinách a hledá způsoby řešení

- vyhledá informace vhodné k řešení problému, objevuje různé varianty řešení a hledá konečné správné řešení

problému

-  samostatně řeší problémy, sleduje vlastní pokrok, osvědčené způsoby aplikuje při řešení obdobných

problémových situací

-  ověřuje prakticky správnost řešení problémů, dokáže obhájit své rozhodnutí

2.1.2.3 Kompetence komunikativní
-  formuluje a vyjadřuje své myšlenky výstižně a souvisle

-  naslouchá druhým, reaguje, zapojuje se do diskuse a argumentuje

-  využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní komunikaci s okolním světem

a navazuje spolupráci s ostatními lidmi

2.1.2.4 Kompetence sociální a personální
-  účinně spolupracuje ve skupině, tvoří pravidla a přijme přidělenou roli

-  podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, poskytne pomoc nebo o ni požádá

-  přispívá k diskusi, chápe potřebu spolupracovat s ostatními, oceňuje zkušenosti jiných lidí, respektuje je

-  vytváří si pozitivní představu o sobě samém, ovládá a řídí svoje jednání a chování

2.1.2.5 Kompetence občanské
-  respektuje přesvědčení druhých lidí, postaví se proti fyzickému a psychickému násilí

-  je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu

-  rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví

člověka

-  chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy

2.1.2.6 Kompetence pracovní
-  používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, doržuje vymezená pravidla, adaptuje se na nové

pracovní podmínky

-  využívá získaných znalostí a zkušeností, činí rozhodnutí o svém budoucím povolání, rozvíjí své podnikatelské

myšlení, chápe podstatu, cíl i rizika
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3 Charakteristika školy
Název školy Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace

Adresa 790 51 Supíkovice 129

Učíme se - sportujemeNázev ŠVP

neomezeněPlatnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

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

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2.1. Úplnost a velikost školy:

Jsme plně organizovaná základní škola s 9 třídami, jejíž součástí je mateřská škola, která sídlí v samostatné

budově asi 5 minut chůze od školy. Kapacita školy je 300 žáků, optimální počet je do 220.

Škola leží v centru obce Supíkovice. Dopravní obslužnost je zajištěna autobusy pro žáky dojíždějící z jiných

obcí. Rozvrh hodin je upraven tak, aby navazoval na odjezdy a příjezdy autobusů.

2.2. Vybavení školy:

Ve škole je 5 učeben na prvním stupni a 5 na druhém stupni. Navíc jsou zde odborné učebny fyziky a chemie,

cvičná kuchyňka, tělocvična o rozměrech 10x20 metrů, dvě počítačové učebny s připojením k internetu, školní

žákovská i učitelská knihovna. Máme i školní jídelnu s vývařovnou. V areálu školy je školní hřiště s částečně

asfaltovým povrchem, školní dílny a běžecká dráha.

Materiální vybavení školy je dobré.Zakupují se nové moderní pomůcky, počítačové vybavení, dataprojektory

s interaktivními učebnicemi pro využití k výuce. Hygienická situace ve škole je průměrná. Je nutné položit

omyvatelné povrchy podlah ve třídách 2. stupně a vybavit  zbylé třídy novými lavicemi a židlemi, včetně

nábytku. V učebnách 2. stupně je nové osvětlení.

2.3. Charakteristika pedagogického sboru:

Na škole pracuje ředitel, jeden zástupce, jeden výchovný poradce,  školní metodik prevence, koordinátor

ŠVP a pedagogové 1. a 2. stupně, dvě vychovatelky ŠD a asistenti pedagoga. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou

odborně způsobilí. Pedagogický sbor je stabilní, dochází jen k menším změnám. Většina učitelů pracuje na škole

déle než 10 let.

Nabídek na další vzdělávání pedagogických pracovníků využíváme v rámci možností finančních i časových.

Nejvíce jsou využity nabídky Schola servisu a NIDV.

2.4. Charakteristika žáků:

Naši školu navštěvují žáci ze Supíkovic, Písečné, Velkých Kunětic a jiných okolních obcí. Do tříd jsou

zařazováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Na škole pracuje Žákovská rada, v níž jsou zapojeni žáci od 6. do 9. třídy. Tři zástupci Žákovské rady se scházejí

na jednáních s vedením školy, kde  dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, jsou nápomocni při

řešení výchovných problémů. Navrhují a sami organizují své vlastní projekty, při kterých využívají zkušeností

styčného pracovníka z řad pedagogů.

2.5. Dlouhodobé projekty:

Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů, např. v rámci výchovy ke zdraví – projekt „Zdravé zuby“,

„Čas proměn“ a „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“,  žáci během velké přestávky pobývají venku na čerstvém

vzduchu a také je na škole zaveden pitný režim. V rámci ekologické výchovy je zapojena do sítě škol

zabývajících se ekologickou výchovou „M.R.K.E.V.“ Pro zvýšení čtenářských dovedností si žáci prostřednictvím

školy objednávají knihy z KMČ a jiných vydavatelství.

Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Zapojujeme se do projektů vyhlášených MŠMT.

Každoročně pořádáme Akademii ke Dni matek, Olympijský den, okresní branný závod „Hubertův pohár“,

Halloween, Sportovní odpoledne, v rámci udržování vánočních tradic „Vánoční koledování“ v parku, žáci
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vystupují na různých kulturních akcích v obci.

V rámci prevence rizikového chování pořádáme pro žáky školy každý měsíc sportovní soutěž a ŽR organizuje

akci pro své spolužáky.

V rámci volby povolání žáci 9. tříd navštěvují Úřad práce v Jeseníku a prezentaci škol na SOŠ gastronomie

a potravinářství v Jeseníku a také některé SŠ a SOU v Jeseníku.

V měsíci září organizuje naše škola několikadenní pobyt žáků šesté třídy na Go kurzu, který je věnován stmelení

kolektivu a přijetí nově příchozích žáků do třídy.

 V rámci tělesné výchovy pořádáme pro žáky 8. tříd lyžařský výcvik a žáci 2. a 3. tříd navštěvují plaveckou školu

v krytém bazénu v České Vsi, probíhá celoroční soutěž „Sportovec roku“.

Každoročně se děti z MŠ ze Supíkovic a Velkých Kunětic (budoucí prvňáčci) na naší škole setkávají se svými

budoucími učiteli a seznámí se s prostředím.

V rámci poznávání naší vlasti vyjíždějí třídní kolektivy každoročně na kulturně-historické exkurze a poznávací

výlety.

Naše škola spolupracuje s Hnutím Brontosaurus v Jeseníku, odkud si vybíráme projekty pro zpestření výuky.

2.6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty:

Spolupráce s rodiči na naší škole se již zlepšuje. Rodiče jsou o průběhu vzdělávání a chování informováni

průběžně, mimo jiné na společných třídních schůzkách nebo na individuálních třídních schůzkách, na kterých je

přítomen třídní učitel, rodič a také žák. Je možné se sejít i mimo třídní schůzky kdykoliv po vzájemné dohodě

s vyučujícím.  Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím elektronických žákovských knížek,

které jsou zavedeny na 2. stupni, webových stránek, e-mailových adres jednotlivých vyučujících, mohou

navštívit ukázkové hodiny, zapojit se do projektů a mohou školu navštívit kdykoliv po domluvě.

Škola spolupracuje se SRPDŠ a také se Školskou radou.

Spolupracujeme s obcí, s fa TOUAX Supíkovice, s Agroproduktem a Selskou pekárnou, s DUHOU v Jeseníku,

se ZUŠ Vidnava, jejíž odloučené pracoviště je na naší škole, s Policií ČR, s PPP, SPC a logopedickou poradnou,

s HBJ a Jesenickým týdeníkem.
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Adresa 790 51 Supíkovice 129
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Vyučovací předmět Český jazyk je na 1.stupni posílen o 6 disponibilních hodin, a to ve 2., 3., 4., a 5. ročníku

z důvodu rozvíjení gramatických a čtenářských schopností.

Vyučovací předmět Anglický jazyk je na 1.stupni posílen o 2 disponibilní hodiny, a to ve 4., a 5. ročníku

z důvodu rozvíjení konverzačních schopností.

Vyučovací předmět Matematika je na 1.stupni posílen o 2 disponibilní hodiny, a to ve 2. a  3. ročníku z důvodu

rozvíjení počtářských schopností a logického myšlení.

Vyučovacímu předmětu Informatika je na 1.stupni přidělena 1 disponibilní hodina, a to ve 4. ročníku z důvodu

rozvíjení počítačové gramotnosti.

Vyučovací předmět Prvouka je na 1.stupni posílen o 1 disponibilní hodinu, a to ve 3 ročníku z důvodu realizace

průřezových témat.

Vyučovací předmět Vlastivěda je na 1.stupni posílen o 2 disponibilní hodiny, a to ve 4. a 5.ročníku z důvodu

většího prostoru pro praktické činnosti s mapou.

 

Vyučovací předmět Český jazyk je na 2.stupni posílen o 3 disponibilní hodiny, a to v 6., 7. a 9.ročníku. Posílení

hodin je pro realizaci průřezových témat, rozvíjení klíčových kompetencí a čtenářské gramotnosti.

Vyučovací předmět Matematika je na 2. stupni posílen o 2 disponibilní hodiny, a to v 6. a 9. ročníku. Posílení

hodin je  z důvodu prohloubení a upevnění vědomostí.

Vyučovací předmět Fyzika je na 2. stupni posílen o 1 disponibilní hodinu, a to v 7. ročníku. Posílení hodin je  z

důvodu prohloubení a upevnění vědomostí.

Vyučovací předmět Anglický jazyk je na 2. stupni posílen o 3 disponibilní hodiny, a to v 6., 7. a 9. ročníku.

Posílení hodin slouží k rozvíjení konverzačních schopností.

Vyučovací předmět Informatika je na 2. stupni posílen o 3 disponibilní hodiny, a to v 7., 8. a 9. ročníku. Posílení

hodin je z důvodu rozvíjení počítačové gramotnosti.

Vyučovacímu předmětu Ruský jazyk je přiděleno 6 disponibilních hodin, a to v 7., 8. a 9. ročníku. Ruský jazyk je

povinný předmět.

Volitelným předmětům je přiděleno 6 disponibilních hodin.

 

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

Český jazyk a literatura 9 8+1 8+1 5+2 5+2 41

Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11

Matematika 4 4+1 4+1 4 4 22

Informatika - - - 0+1 1 2

Prvouka 2 2 2+1 - - 7

Přírodověda - - - 2 2 4

Vlastivěda - - - 1+1 1+1 4

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10
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Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5

Celkem základní dotace

Celkem disponibilní dotace

Celkem v ročníku

20

0

20

19

2

21

22

3

25

21

5

26

22

4

26

104

14

118
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2. stupeň
Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Český jazyk a literatura 4+1 3+1 4 4+1 18

Anglický jazyk 3+1 3+1 3 3+1 15

Další cizí jazyk - Ruský jazyk - 0+2 0+2 0+2 6

Matematika 3+1 4 4 4+1 17

Informatika 1 0+1 0+1 0+1 4

Dějepis 2 2 2 1 7

Občanská výchova 1 1 1 1 4

Fyzika 1 1+1 2 1 6

Chemie - - 2 1 3

Přírodopis 2 2 2 1 7

Zeměpis 2 2 1 1 6

Hudební výchova 1 1 1 1 4

Výtvarná výchova 2 1 1 2 6

Tělesná výchova 2 2 2 2 8

Výchova ke zdraví - 0 1 1 2

Praktické činnosti 1 - - - 1

Příprava pokrmů - 1 - - 1

Svět práce - - - 1 1

Košíková 0 0 0 0 0

Sportovní hry - 0 0 0 0

Přírodovědná praktika - 0 0 0 0

Domácnost - 0 0 0 0

Zábavná matematika - - - 0 0

Vaření 0 0 0 0 0

Ekologie hrou - 0 0 0 0

Volitelné 9. I - - - 0+1 1

Volitelné 8. I. - - 0+1 - 1

Volitelné 7. II - 0+1 - - 1

Volitelné 9. II. - - - 0+1 1

Volitelné 8. II - - 0+1 - 1

Volitelné 6.II 0+1 - - - 1

Celkem základní dotace

Celkem disponibilní dotace

Celkem v ročníku

25

4

29

23

7

30

26

5

31

24

8

32

98

24

122
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Disponibilní dotace

Celková dotace

RVP ŠVP

Jazyk a jazyková komunikace

Anglický jazykCizí jazyk

Další cizí jazyk - Ruský jazykDalší cizí jazyk

Český jazyk a literaturaČeský jazyk a literatura

52 39 91

11 15 26

0 6 6

41 18 59

Matematika a její aplikace

MatematikaMatematika

22 17 39

22 17 39

Informační a komunikační technologie

InformatikaInformační a komunikační
technologie

2 4 6

2 4 6

Člověk a jeho svět

PrvoukaČlověk a jeho svět

PřírodovědaČlověk a jeho svět

VlastivědaČlověk a jeho svět

15 0 15

7 0 7

4 0 4

4 0 4

Člověk a společnost

DějepisDějepis

Občanská výchovaVýchova k občanství

0 11 11

0 7 7

0 4 4

Člověk a příroda

ChemieChemie

FyzikaFyzika

PřírodopisPřírodopis

ZeměpisZeměpis

0 22 22

0 3 3

0 6 6

0 7 7

0 6 6

Umění a kultura

Hudební výchovaHudební výchova

Výtvarná výchovaVýtvarná výchova

12 10 22

5 4 9

7 6 13

Člověk a zdraví

Tělesná výchovaTělesná výchova

Výchova ke zdravíVýchova ke zdraví

10 10 20

10 8 18

0 2 2

Člověk a svět práce

Praktické činnostiČlověk a svět práce

Svět práceČlověk a svět práce

5 2 7

5 1 6

0 1 1

Volitelné předměty

Volitelné 6.II

Volitelné 7. II

Volitelné 8. I.

Volitelné 8. II

Volitelné 9. I

Volitelné 9. II.

0 6 6

0 1 1

0 1 1

0 1 1

0 1 1

0 1 1

0 1 1

14 24 38

Celkový učební plán

104 97 201

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace
SMILE verze 2.6.1 12



Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

Učební plán

6. ročník

Hrátky s češtinou 1

Florbal 1

Volitelné 6.II

 HsČ, Flv

7. ročník

Hrátky s češtinou 1

Florbal 1

Volitelné 7. II

 HsČ, Flv

8. ročník

Nejen programování 1

Technické činnosti 1

Volitelné 8. I.

Iv, Tč

Hrátky s češtinou 1

Florbal 1

Volitelné 8. II

HsČ, Flv

9. ročník

Nejen programování 1

Technické činnosti 1

Volitelné 9. I

Iv, Tč

Hrátky s češtinou 1

Florbal 1

Volitelné 9. II.

HsČ, Flv

Volitelné předměty
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5 Učební osnovy
Název školy Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace

Adresa 790 51 Supíkovice 129

Učíme se - sportujemeNázev ŠVP

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

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

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

vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení,

rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání.

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

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

oblastí.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

předmětem poznávání.

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

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

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

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

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

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

doplňující obor vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

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

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

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

celoživotního vzdělávání

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

i kulturního bohatství

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

5.1  Jazyk a jazyková komunikace
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

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

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

jazyku v rámci interkulturní komunikace

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

texty různého zaměření

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

sama

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

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

estetického vnímání

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

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

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

Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně

týkají (napě. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže

komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu

informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu,

bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět

konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky

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

podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a

je ochoten mu/jí pomoci.

5.1.1  Český jazyk a literatura

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

9 8+1 8+1 5+2 5+2

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

4+1 3+1 4 4+1

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Jazyk a jazyková komunikace

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Český jazyk a literatura

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU - 1. stupeň

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk je rozdělen do tří složek: Jazykové výchovy, Komunikační a slohové

výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.

Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný povinný předmět.                

 Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání je zaměřeno na:

- osvojení techniky čtení a psaní

- souvislé vyjadřování a správné použití mateřského jazyka v běžných situacích

- použití elementárních pravidel stylistiky

- praktické ovládání základů českého pravopisu

- čtení s porozuměním a interpretaci přiměřeného textu
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Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

- rozbor a hodnocení textu

- práci s ilustracemi

- využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet)

- vyjádření reakcí a pocitů žáků

Formy realizace:

frontální výuka, práce ve dvojicích, skupinách, smyslové hry s použitím audiovizuální techniky.

Časová dotace:

v 1. ročníku 9 hodin, ve 2. a 3. ročníku po 8 hodinách a jedné hodině disponibilní, ve 4. a 5. ročníku po

5 hodinách a dvou hodinách disponibilních týdně. Ve 2 a 3. ročníku se vyučují tři hodiny týdně spojeně a šest

hodin v každém ročníku samostatně. Ve 4. a 5. ročníku se vyučují dvě hodiny týdně spojeně a pět hodin

v každém ročníku samostatně.

Místo realizace:

kmenové třídy

Mezipředmětové vztahy:

prvouka, přírodověda, vlastivěda: (články o přírodě, texty historické, místopisné, o regionu, dodržování obyčejů)

hudební výchova: (rytmizace básní, tvorba jednoduchých textů k melodii)

výtvarná výchova: (ilustrace příběhu, postavy)

Kompetence:

Kompetence k učení

žák - vyhledává a třídí informace

- osvojuje si základní pojmy

- hodnotí výsledky svého učení a hovoří o nich

učitel - vede žáky k vyhledávání a třídění informací

- vede žáky k užívání správné terminologie

- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků

- sleduje při hodině pokrok žáků

Kompetence k řešení problémů

žák - vyhledává informace vhodné k řešení problému

- samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení

učitel - zadává úkoly, které umožňují volbu různých postupů

Kompetence komunikativní

žák - se snaží vyjadřovat své myšlenky a názory výstižně a kultivovaně- ústně i písemně

- naslouchá druhým lidem, ctí pravidla rozhovorů

- dle svých schopností se účinně zapojuje do diskuse a vhodně obhajuje své názory

- rozumí různým typům komunikace-text, gesta, záznam, obraz, zvuky

učitel - zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- vede žáky k výstižnému vyjadřování

Kompetence sociální a personální

žák - spolupracuje ve skupině, učí se hodnotit práci skupiny či spolužáků

- podílí se na utváření příjemné atmosféry a pravidel práce v týmu

- učí se řídit a usměrňovat své jednání a chování

- přispívá k diskuzi v malé skupině i v rámci celé třídy

učitel - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- dodává žákům sebedůvěru

- vede žáky k dodržování pravidel

Kompetence občanské

žák - respektuje přesvědčení druhých lidí

- chrání naše tradice, kulturní dědictví

- aktivně se zapojuje do kulturního dění dle svých možností a schopností

- učí se vytvářet kladný postoj k uměleckým dílům
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5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

- uzná právo na omyl- svůj i ostatních

učitel - zadává skupině úkoly způsobem, aby se zapojili do práce pokud možno všichni žáci

- motivuje žáky k respektování názorů lišících se od jejich vlastních

- motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví

Kompetence pracovní

žák - dodržuje hygienu práce

- dodržuje bezpečnostní pravidla

- využívá svých znalostí v běžné praxi

- podle svých schopností se zapojuje do recitačních soutěží

učitel - vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

- učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU - 2. stupeň:

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek:

Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah

jednotlivých složek vzájemně prolíná.

Výchovné a vzdělávací strategie :

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na:

- orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama

- porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů

- vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků

- využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie,

internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání

-vyjádření reakcí a pocitů žáků

-rozvíjení kultivovaného ústního a písemného projevu

Formy realizace:

V hodinách je využívána audiovizuální technika, samostatná práce, skupinová práce, referáty, výukové

programy, různé druhy slovníků, Pravidla českého pravopisu, dramatizace, hry, soutěže aj.

Časová dotace:

6. ročník - 4 hodiny a jedna hodina disponibilní

7. ročník - 3 hodiny a jedna hodina disponibilní

8. ročník - 4 hodiny

9. ročník - 4 hodiny a jedna hodina disponibilní

V 6. a 7. ročníku a 8. a 9. ročníku se vyučuje jedna hodina spojeně.

Místo realizace:

Učebna, učebna PC

Mezipředmětové vztahy:

člověk a jeho svět (ukázky odborného textu, naučné texty, zajímavosti z celého oboru)

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

období národního obrození)

informačními a komunikační technologie (komunikace prostřednictvím elektronické pošty.)

hudební výchova (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři, zhudebněný text…)

výtvarná výchova ( líčení)

občanská výchova (osobnost)

 

Kompetence:

Kompetence k učení

Učitel

- vede žáky k vyhledávání a třídění informací

- vede žáky k užívání správné terminologie

- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků

- sleduje při hodině pokrok žáků
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5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

- vede žáky k využívání výpočetní techniky

Žák

- vyhledává a třídí informace a propojuje je do širších významových celků

- osvojuje si základní jazykové a literární pojmy

- hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

- využívá prostředků výpočetní techniky

- chápe důležitost znalosti českého jazyka pro výuku dalších předmětů

Kompetence k řešení problémů

Učitel

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

- vede žáky k plánování postupů

Žák

- vyhledává informace vhodné k řešení problému

- využívá získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení

- samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení

- učí se zdůvodňovat správnost gramatických jevů

- učí se řešit problémové situace, se kterými se setkává v literárních ukázkách

Kompetence komunikativní

Učitel

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- vede žáky k výstižné argumentaci

Žák

- se snaží vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně , a to ústně i písemně

- naslouchá promluvám druhých lidí a vhodně na ně reaguje

- dle svých schopností se účinně zapojuje do diskuse a vhodně obhajuje své názory

- rozumí různým typům textů a záznamů

- využívá informačních a komunikačních prostředků

Kompetence sociální a personální

Učitel

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- dodává žákům sebedůvěru

- vede žáky k dodržování pravidel

Žák

- spolupracuje ve skupině, učí se hodnotit práci skupiny či spolužáků

- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

- učí se řídit a usměrňovat své jednání a chování

Kompetence občanské

Učitel

- zadává skupině úkoly způsobem, aby se zapojili do práce pokud možno všichni žáci

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

- motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví

Žák

- respektuje přesvědčení druhých lidí

- chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví

- aktivně se zapojuje do kulturního dění dle svých možností a schopností

- učí se vytvářet pozitivní postoj k uměleckým dílům

Kompetence pracovní

Učitel

- vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
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5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi

- vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou

Žák

- dodržuje hygienu práce

- dodržuje bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou

- využívá svých znalostí v běžné praxi

- podle svých schopností se zapojuje do literárních, recitačních soutěží, Olympiády

z jazyka českého atd.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Tématické okruhy

Stavba mediálních sdělení

Vnímání autora mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tvorba mediálního sdělení

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Tématické okruhy

Poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

1. ročník
9 týdně, P

1. Jazykový výchova
Očekávané výstupy

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

Učivo
písmeno malé, velké, tištěné, psané
věta, slovo, slabika,písmeno, hláska (slabiky ne při metodě
genetické ani splývavé)
výslovnost délky hlásek
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

1. ročník

2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy

žák:
porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti•
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou
výslovnost

•

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné
tempo řeči

•

na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev•
zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním•
píše správné tvary písmen a číslic•
správné spojuje písmena i slabiky•
kontroluje vlastní písemný projev•
EV: osvojí si oslovování křestními jmény používání vhodných
forem pozdravu, naslouchání, dodržování jednoduchých
komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou
gestikulaci

•

Učivo
Čtení - správné artikulování, srozumitelné mluvení, hlasité a tiché
čtení, uvědomělé čtení, plynulé čtení slov,
Naslouchání – naslouchání soustředěné,výtvarně zaznamenat
slyšené,
Mluvený projev – dýchání, výslovnost, pozdrav, oslovení, omluva,
prosba, sdělování krátkých zpráv, krátké mluvené projevy
Písemný projev - základní hygienické návyky při psaní
Psaní- správné tvary písmen, spojování písmen do slabik a slov,
psaní číslic, kontrola vlastního písemného projevu

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

3. Literární výchova
Očekávané výstupy

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

•

odlišuje pohádku od ostatních vyprávění•

Učivo

-přednes básně přiměřené věku
-pohádka, spisovatel, ilustrátor, kniha
 

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

2. ročník
8+1 týdně, P

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

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

•

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova•
Porovnává významy slov, zvláště slova významem souřadná,
nadřazená, podřazená

•

Odůvodní a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách•
Odůvodní a píše správně ú/ů•
odůvodňuje a píše správně dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě- mimo
morfologický šev

•

odůvodňuje a píše správně velká písmena na začátku věty, v
typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních
pojmenování

•

rozlišuje vybrané slovní druhy v základním tvaru•

Učivo
věta jako jednotka jaz. projevu
věta jednoduchá
druhy vět podle postoje mluvčího
věta, slovo, pořádek slov ve větě
slova nadřazená, podřazená, souřadná
samohlásky dlouhé - krátké, dvojhlásky, souhlásky tvrdé - měkké -
obojetné
psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
psaní ú/ů
abeceda
párové souhlásky
slabika a dělení slov na konci řádku
slabikotvorné r, l
slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
podstatná jména, slovesa a nejpoužívanější předložky
jména obecná a vlastní
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

2. ročník

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

2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy

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

•

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh

•

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

•

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné
tempo řeči

•

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

•

Učivo
Čtení - správné artikulování, srozumitelné mluvení, hlasité a tiché
čtení, uvědomělé čtení, plynulé čtení slov, výslovnost délky hlásek
Naslouchání – naslouchání soustředěné, zdvořilé, zaznamenat
slyšené, reagovat otázkami
Mluvený projev – dýchání, výslovnost, pozdrav, oslovení, omluva,
prosba, vzkaz, sdělování krátkých zpráv, krátké mluvené projevy,
základní komunikační pravidla - oslovení, zdvořilé střídání mluvčího
a posluchače, nonverbální prostředky - mimika, gesta
Písemný projev - základní hygienické návyky při psaní, čitelný,
přehledný písemný projev
Jednoduché vypravování
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Literární výchova
Očekávané výstupy

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

•

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

•

Učivo
- tvořivé činnosti s literárním textem- text vypravěče x postav, nadpis,
článek, odstavec, uvozovky
- hádanka, říkanka, báseň, spisovatel, ilustrátor, kniha, básník, verš,
rým

 

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

3. ročník
8+1 týdně, P

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu•
vyhledá v textu slova příbuzná•
porovnává a třídí slova podle zobecněného významu- děj, věc,
okolnost, vlastnost

•

rozlišuje slovní druhy v základním tvaru•
užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných
jmen, přídavných jmen a sloves

•

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými
spojovacími výrazy

•

odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech

•

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova•

Učivo
věta a souvětí
věta jednoduchá
základní skladebná dvojice
slova příbuzná, protikladná
vyjmenovaná slova
slovní druhy(vyjma zájmen a příslovcí)
ohebnost slovních druhů
základní kategorie podstaných jmen a sloves v mluveném projevu
vlastní jména
párové souhlásky uvnitř slov
abeceda
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

3. ročník

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

2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy

žák:
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti

•

porozumí písemným pokynům přiměřené složitosti•
respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru•
píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení•

Učivo
Čtení - uvědomělé čtení s porozuměním, čtení vyhledávací
Mluvený projev – sdělování krátkých zpráv, krátké mluvené projevy,
základní komunikační pravidla - oslovení, zdvořilé střídání mluvčího
a posluchače-rozhovor
Písemný projev - základní hygienické návyky při psaní, čitelný,
přehledný písemný projev v blahopřání, pozdravu, adrese, vzkazu
Jednoduché vypravování
Jednoduchý popis

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

3. Literární výchova
Očekávané výstupy

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

•

vyjadřuje své pocity z přečteného textu•
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších•
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle
svých schopností

•

Učivo
- poslech a tvořivé činnosti s literárním textem
- vyjádření pocitů z přečteného textu
- základní literární pojmy- próza, verš, rým
- přednes básně či vhodného krátkého textu

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

4. ročník
5+2 týdně, P

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného
významu a slova vícevýznamová

•

rozlišuje ve slově  kořen, část příponovou, předponovou a
koncovku

•

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

•

píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách•
vyhledává základní skladební dvojici•
odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní vetu
jednoduchou v souvětí

•

užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby je obměňuje•

Učivo
Nauka o slově
Význam slov
Stavba slova
Předpony a předložky
Slova vyjmenovaná a příbuzná
Slovní druhy
Podstatná jména a jejich kategorie
Slovesa a jejich kategorie
Stavba věty jednoduché
Koncovky podstatných jmen
Věta jednoduchá a souvětí

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

4. ročník

2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy

žák:
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas•
posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení•
rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá
podle komunikační situace

•

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

•

EV: reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje
hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit vhodnou
otázku

•

EV: identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich
prožitcích, na základě empatického vnímání přemýšlí nad
konkrétní pomocí

•

Učivo
Čtení - uvědomělé čtení s porozuměním, čtení jako zdroj informací
Naslouchání – naslouchání soustředěné, zdvořilé, reagovat otázkami
Mluvený projev – spisovné a nespisovné tvary slov, základní
komunikační pravidla - oslovení, zdvořilé střídání mluvčího
a posluchače, nonverbální prostředky - mimika, gesta, postoje těla
Popis
Vypravování

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

3. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:
volně reprodukuje text podle svých schopností•
při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární
literární pojmy

•

vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je•

Učivo
- poslech a tvořivé činnosti s literárním textem
- základní literární pojmy, ilustrace pro děti
- nácvik empatického vnímání
- recitace textu přiměřeného věku

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

5. ročník
5+2 týdně, P

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary•
píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách•
zvládá základní příklady syntaktického pravopisu•
vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní
skladební dvojici označuje základ věty

•

rozlišuje ve slově  kořen, část příponovou, předponovou a
koncovku

•

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

•

odlišuje větu jednoduchou a souvětí•

Učivo
Mateřský jazyk
Stavba slova
Předpony a přípony
Zdvojené souhlásky
Předpony a předložky
Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně.
Vyjmenovaná slova a příbuzná
Podstatná jména
Přídavná jména
Slovesa
Podmiňovací způsob slovesa být
Základní větné členy
Slovesný přísudek
Shoda podmětu s přísudkem
Věta a souvětí
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

5. ročník

2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy

žák:
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas•
rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro
daný věk, podstatné informace zaznamenává

•

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

•

vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na
záznamníku

•

 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě•
volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru

•

píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry

•

Učivo
Čtení - umělecký - naukový text, reprodukce textu, čtení jako zdroj
informací
Mluvený projev – základní komunikační pravidla dialogu,
telefonického rozhovoru, vzkaz- oslovení, zdvořilé střídání mluvčího
a posluchače
Reklama
Popis
Vypravování
Dopis

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Literární výchova
Očekávané výstupy

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

•

rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů•
při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární
literární pojmy

•

Učivo
- poslech a tvořivé činnosti s literárním textem
- základní literární pojmy, ilustrace pro děti
- recitace textu přiměřeného věku

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

6. ročník
4+1 týdně, P

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

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

•

spisovně vyslovuje česká slova•
samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem
spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

•

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

•

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

•

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v
souvětí

•

Učivo
Jazyk a jeho útvary
Nářečí a obecná čeština
Jazykové příručky
Zvuková stránka jazyka
Nauka o slově
Tvarosloví
Ohebné slovní druhy
Skladba
Základní větné členy
Rozvíjející větné členy
Věta jednoduchá a souvětí
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy

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

•

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

•

využívá základy studijního čtení - vytvoří výpisky nebo výtah z
přečteného textu

•

využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem

•

Učivo
 
Vypravování
Popis
Zpráva a oznámení
Výpisky
Výtah
Různé druhy korespondence
 
 

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

3. Literární výchova
Očekávané výstupy

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

•

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

•

tvoří vlastní literární text podle svých schopností  a na
základěosvojených znalostí základů literární teorie

•

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

•

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

•

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

•

Učivo
Poezie
Pohádka
Knižní ilustrace
Bajka
Lidová slovesnost
Mýty, báje
Pověsti
Balady a romance
Próza s dětským hrdinou
Umělecko- naučná literatura
Dobrodružná literatura

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

7. ročník
3+1 týdně, P
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

7. ročník

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
správně třídí slovní druhy•
tvoří spisovné tvary a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

•

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

•

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

•

spisovně vyslovuje česká slova•
rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

•

rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech•
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v
souvětí

•

v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí

•

Učivo
Tvarosloví
-ohebné slovní druhy
-neohebné slovní druhy
Pravopis
Nauka o slově
Význam slov
Slovní zásoba a tvoření slov
Skladba
Větné členy
Vedlejší věty

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

2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy

žák:
používá prostředky k oživení děje a stupňování napětí, učí se psát
interpuknci v přímé řeči, používá přirovnání; text rozčlení na
odstavce, pracuje s osnovou; napíše vypravování

•

vysvětlí pojem líčení; pracuje s textem, sestaví osnovu ; využívá
synonyma

•

pracuje s textem, osnovou a odstavci; vyhledává v textu odborné
názvy a vysvětluje jejich význam; dokáže využít slovníky, napíše
popis pracovního postupu

•

rozliší, co patří do charakteristiky vnější a vnitřní; vysvětlí pojem
přímé a nepřímé charakteristiky a uvede příklady

•

napíše vlastní životopis, seznámí se se strukturovaným
životopisem

•

využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje
hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky
nebo výtah z přečteného textu

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Učivo
Vypravování
Popis
- pracovního postupu
- umělecký popis (líčení)
- popis osoby a charakteristika
Životopis
Výpisky, výtah
Práce s informacemi
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

7. ročník

3. Literární výchova
Očekávané výstupy

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

•

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

•

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

•

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

•

Učivo
Poezie
Povídka
Letopisy a kroniky
Mýty a legendy
Balady a romance
Divadlo, televize, film
Životopisná literatura
Cestopisná literatura
Fejeton
Román
Písňové texty
Četba
 

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

8. ročník
4 týdně, P

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova•
rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

•

samostatně pracuje s Pravidly českéha příručkamio pravopisu, se
Slovníkem spisovné češtiny a dalšími slovníky

•

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

•

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

•

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v
souvětí

•

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

•

seznámí se se slovanskými jazyky•

Učivo
Čeština jako jeden ze slovanských jazyků
Nauka o slově
-slovní zásoba, tvoření slov
Tvarosloví
Slova přejatá
Skladba
-základní větné členy
-rozvíjející větné členy
-několikanásobné větné členy
Přístavek
Věta jednoduchá a souvětí
-souvětí podřadné
-druhy vedlejších vět
-souřadně spojené věty vedlejší
-souvětí souřadné
-významový poměr mezi větami hlavními
-psaní čárek v souvětí

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

8. ročník

2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy

žák:
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát•
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky
vhodnými pro danou komunikační situaci

•

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

•

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

•

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

•

Učivo
Charakteristika literárních postav
Jednoduchý výklad
Výtah
Referát
Úvaha a diskuse
Některé důležité písemnosti
- přihláška
- objednávka
- pozvánka
- žádost
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich
funkci, uvede jejich výrazné představitele

•

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

•

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

•

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

•

Učivo
Období před vznikem česky psané literatury
Starší česká literatura
Středověká česká literatura a doba husitská
Období humanismu a renesance
Národní obrození
Literatura 2. poloviny 19. století
Česká realistická próza
Světová literatura
Četba
 
 

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

9. ročník
4+1 týdně, P
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

9. ročník

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
popíše, jak se vyvíjel český jazyk.•
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova•
samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem
spisovné češtiny a s dalšími slovníky

•

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

•

rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech•
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný,
morfologický

•

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

•

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v
souvětí

•

v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí

•

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

•

charakterizuje vsuvku a samostatný větný člen. Uvede příklady.•

Učivo
Vývoj českého jazyka
Zvuková stránka jazyka
Nauka o slově
Tvoření slov
Význam slova
Pravopis
Tvarosloví
Skladba
- věta jednoduchá
- souvětí
Vsuvka, samostatný větný člen
Hlavní zásady českého slovosledu
 

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

2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy

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

•

rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr
partnera v hovoru

•

odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a
hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s
dostupnými informačními zdroji

•

učí se vyplňovat různé tiskopisy•
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému a k tvořivé práci s textem nebo i k
vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních
zájmů

•

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

•

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

•

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

•

rozpoznává manipulativni komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní
kritický postoj

•

Učivo
Slohotvorní činitelé
Mluvené a psané texty
Sloh a funkce textů
Tiskopisy
Výklad
Výtah
Diskuse, úvaha
Proslov
Publicistické útvary

 

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení

Vnímání autora mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

9. ročník

3. Literární výchova
Očekávané výstupy

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

•

rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora•
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy
divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké
dílo

•

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží
argumenty

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Učivo
Hlavní vývojová období české literatury 20. století
Moderní umělecké směry
Literatura po 1. sv. válce
Poezie mezi válkami
Próza mezi válkami
Divadelní hra mezi válkami
Literatura po roce 1945
Literatura exilová
Literatura samizdatová
Drama
Současná literatura
Světová literatura
Četba

 

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

5.1.2  Anglický jazyk

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

3 3+1 3+1

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

3+1 3+1 3 3+1

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Anglický jazyk

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Anglický jazyk

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU - 1., 2. STUPEŇ

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Anglický jazyk je předmět, který se skládá z několika částí, jsou to na 1. stupbni v 1. období řečové dovednosti,

ve 2. období poslech s porozuměním, mluvení, čtení s porozuměním, psaní a produktivní řečové dovednosti, na

2. stupni jsou to  poslech s porozuměním, mluvení, čtení s porozuměním a psaní, které se vzájemně prolínají.

Vyučuje se jako samostatný předmět od 3. ročníku a je povinný.

Učivo je vybíráno z učebnice Chit chat pro 3. a 4. ročník a učebnice Project English pro 5., 6., 7., 8., a 9.ročník.

Probíraná témata závisí na výběru učitele v daném ročníku.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání je zaměřeno na:

- poskytnutí jazykového základu pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě

- osvojení angličtiny napomáhá možnosti studia v zahraničí, lepšímu pracovnímu uplatnění

- seznámení se se životem a kulturou v jiných zemích

- získání schopností ke čtení a porozumnění textu, knih v originále

- vedení žáků k aktivní komunikaci v angličtině
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

Formy realizace:

vyučovací hodina - dialog, poslech, četba, reprodukce textu, samostatná práce, skupinová práce, práce se

slovníky, hry, soutěže, dramatizace, zpěv, PC, práce s časopisem, miniprojekty.

Časová dotace:

3 hodiny týdně ve 3., 8 .ročníku

3 hodiny a 1 disponibilní hodina týdně ve 4., 5., 6., 7., 9. ročníku

6. a 7. ročník se vyučují jednu hodinu spojeně.

Místo realizace:

jazyková učebna, učebna PC

Mezipředmětové vztahy:

zeměpis (Evropa a anglicky mluvící země)

občanská výchova (kultura jiných zemí)

hudební výchova (anglické písně, hudební styly)

dějepis (dějiny Anglie)

Kompetence:

Kompetence k učení

žák - vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení

- propojuje získané poznatky do širších celků

- poznává smysl a cíl učení

učitel - vede žáky k ověřování výsledků

- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace

Kompetence k řešení problémů

žák - je schopen pochopit problém

- umí vyhledat vhodné informace

učitel - klade vhodné otázky

- umožní volný přístup k informačním zdrojům

Kompetence komunikativní

žák - komunikuje na odpovídající úrovni

- umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat

učitel - vede žáky k výstižnému a souvislému projevu

- vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky

- vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,...

Kompetence sociální a personální

žák - spolupracuje ve skupině

- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu

- je schopen sebekontroly

učitel - hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

- vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti

- podněcuje žáky k argumentaci

Kompetence občanské

žák - respektuje názory ostatních

- se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace

učitel - vede žáky k prezentaci jeho myšlenek a názorů

- vede žáky k diskusi

- vede žáky ke vzájemnému naslouchání si

Kompetence pracovní

žák - je schopen efektivně organizovat svou práci

učitel - napomáhá při cestě ke správnému řešení

- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

3. ročník
3 týdně, P

1. Řečové dovednosti
Očekávané výstupy

žák:
rozumí jednotlivým pokynům a otázkám učitele. které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, reaguje na ně
verbálně i neverbálně

•

zopakuje a použije slova a slovní spojení se kterými se v průběhu
výuky setkal

•

rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k
dispozici vizuální oporu.

•

rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k
dispozici vizuální oporu

•

přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení•
píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy•

Učivo
- škola- barvy, školní potřeby, ve třídě
- zvířátka
- rodina, popis osoby a pocity
- části těla
- oblečení
- potraviny
- abeceda
- svátky- Halloween, Christmas, Easter, Valentine´s Day

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. ročník
3+1 týdně, P

1. Poslech s porozuměním
Očekávané výstupy

žák:
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

•

rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu

•

rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu

•

Učivo
volný čas- music, sports and free time
domov- house
healthy
domov- town
počasí, roční období, měsíce
volný čas- Tv programme
school, dny v týdnu
animals

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

4. ročník

2. Mluvení
Očekávané výstupy

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

•

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá

•

Učivo
volný čas- music, sports and free time
domov- house
healthy
domov- town
počasí, roční období, měsíce
volný čas- Tv programme
school, dny v týdnu
animals

-základní gramatické struktury a typy vět (s tolerancí elementárních
chyb, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

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

3. Čtení s porozuměním
Očekávané výstupy

žák:
vyhledává potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům

•

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

•

Učivo
volný čas- music, sports and free time
domov- house
healthy
domov- town
počasí, roční období, měsíce
volný čas- Tv programme
school, dny v týdnu
animals

 

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

4. Psaní
Očekávané výstupy

žák:
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života

•

vyplní osobní údaje do formuláře•

Učivo
can, can´t
there is/are
předložky místa
do, does, don´t, doesn´t
průběhový čas
hodiny- čas
přítomný čas prostý
te be- minulý čas

-základní gramatické struktury a typy vět (s tolerancí elementárních
chyb, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

5. ročník

5. ročník
3+1 týdně, P

1. Poslech z porozuměním
Očekávané výstupy

žák:
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

•

rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu

•

rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu

•

Učivo
- zvuková a grafická podoba jazyka, základní výslovnostní návyky
- seznámení
- čísla
- pokyny ve škole
- hudba- populární zpěvák
- nakupování
- moje škola
- můj den
- volný čas
- můj dům
- moje vesnice
- moje rodina, povolání

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

2. Mluvení
Očekávané výstupy

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

•

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá

•

Učivo
- seznámení
- čísla
- pokyny ve škole
- hudba- populární zpěvák
- nakupování
- moje škola
- můj den
- volný čas
- můj dům
- moje vesnice
- moje rodina

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

3. Čtení s porozuměním
Očekávané výstupy

žák:
vyhledává potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům

•

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

•

Učivo
- seznámení
- čísla
- pokyny ve škole
- hudba- populární zpěvák
- nakupování
- moje škola
- můj den
- volný čas
- můj dům
- moje vesnice
- moje rodina

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

5. ročník

4. Psaní
Očekávané výstupy

žák:
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života

•

vyplní osobní údaje do formuláře•

Učivo
- to be
- to have
- množné číslo podst. jmen
- time
- přítomný čas prostý
- can
- there is, are
- přítomný čas průběhový
(tolerance elementárních chyb, které nenarušují smysl dělení
a porozumění)
- práce se slovníkem

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

6. ročník
3+1 týdně, P

1. Poslech s porozuměním
Očekávané výstupy

žák:
 orientuje se v obsahu jednoduchého textu•
rozumí obsahu jednoduché konverzace k osvojovaným tématům•
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech•

Učivo
- představení se
- moje rodina
- kamarádi
- můj život
- zvířata
- můj den
- omluvenka
- jídlo
- v restauraci
- Anglie
- Valentine´s card
- zábava
- reading

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

2. Mluvení
Očekávané výstupy

žák:
 zkouší formulovat otázky a odpovídat na ně•
zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
situacích

•

mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech

•

vypráví jednoduchý příběh ze svého každodenního života•

Učivo
- představení se
- moje rodina
- kamarádi
- můj život
- zvířata
- můj den
- omluvenka
- jídlo
- v restauraci
- Anglie
- Valentine´s card
- zábava
- reading

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

6. ročník

3. Čtení s porozuměním
Očekávané výstupy

žák:
vyhledá požadované informace v jednoduchých textech•
rozumí krátkým a jednoduchým textům•

Učivo
- představení se
- moje rodina
- kamarádi
- můj život
- zvířata
- můj den
- omluvenka
- jídlo
- v restauraci
- Anglie
- Valentine´s card
- zábava
- reading

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

4. Psaní
Očekávané výstupy

žák:
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři•
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

•

reaguje na jednoduché písemné sdělení•

Učivo
- přítomný čas prostý a průběhový
- řadové číslovky, měsíce v roce, dny v týdnu, datum
- postavení přídavného jména
- osobní zájmena - já,mě
- ukazovací zájmena
- minulý čas prostý - pravidelná a některá nepravidelná slovesa
- going to
- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
- množství potravin
- stupňování přídavných jmen
- have to
- práce se slovníkem

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

7. ročník
3+1 týdně, P

1. Poslech s porozuměním
Očekávané výstupy

žák:
rozumí obsahu jednoduché konverzace, která se týká
osvojovaných témat

•

rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně

•

Učivo
- Holiday 
- Introduction
- My life
- My family - relatives
- Free time - sports
- The future
- Christmas
- Times and places
- Cities
- Experiences
- London
- New York
- What´s up
- Reading 
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

7. ročník

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

2. Mluvení
Očekávané výstupy

žák:
tvořivě se podílí na tvorbě rozhovoru dvou i více osob•
zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
formálních situacích

•

mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech

•

vypráví jednoduchý příběh ze svého každodenního života•

Učivo
- Holiday
- Introduction
- My life
- My family - relatives
- Free time - sports
- The future
- Christmas
- Times and places
- Cities
- Experiences
- London
- New York
- What´s up
- Reading
 

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

3. Čtení s porozuměním
Očekávané výstupy

žák:
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech

•

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace

•

Učivo
- Holiday
- Introduction
- My life
- My family - relatives
- Free time - sports
- The future
- Christmas
- Times and places
- Cities
- Experiences
- London
- New York
- What´s up
- Reading
 

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

4. Psaní
Očekávané výstupy

žák:
sestaví stručný osobní dopis•
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři•
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných tématech

•

reaguje na jednoduché písemné sdělení•

Učivo
- opakování gramatiky
- přítomný čas prostý a průběhový
- minulý čas prostý
- ago
- like +-ing
- budoucí čas - will
- going to
- minulý čas průběhový
- přítomný čas průběhový pro budoucnost
- členy - the,a/an
- something
- předpřítomný čas
- must/mustn´t
- should/ shouldn´t
- don´t have to
- práce se slovníkem

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

7. ročník

8. ročník
3 týdně, P

1. Poslech s porozuměním
Očekávané výstupy

žák:
rozumí obsahu jednoduché a žřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat

•

rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně

•

Učivo
- holiday
- introduction
- past and present
- clothes
- history
- fame and fortune
- teenagers
- health and safety
- parts of body
- at the doctor´s
- sports
- heroes
- culture
- environment
- Australia
- relationships
- friends
- typical weekend
- reading

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

2. Mluvení
Očekávané výstupy

žák:
zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích

•

mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech

•

vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života

•

Učivo
- holiday
- introduction
- past and present
- clothes
- history
- fame and fortune
- teenagers
- health and safety
- parts of body
- at the doctor´s
- sports
- heroes
- culture
- environment
- Australia
- relationships
- friends
- typical weekend
- reading

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

8. ročník

3. Čtení s porozuměním
Očekávané výstupy

žák:
získává informace o anglicky mluvících zemích•
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech

•

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace

•

Učivo
- holiday
- introduction
- past and present
- clothes
- history
- fame and fortune
- teenagers
- health and safety
- parts of body
- at the doctor´s
- sports
- heroes
- culture
- environment
- Australia
- relationships
- friends
- typical weekend
- reading

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

4. Psaní
Očekávané výstupy

žák:
vyplní běžný formulář a dotazník•
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři•
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných tématech

•

reaguje na jednoduché písemné sdělení•

Učivo
- přítomné časy
- stavová slovesa
- will a going to
- minulé časy, used to
- předpřítomný čas
- vztažné věty
- slovesa na ing
- should, might
- podmínkové věty 1.
- trpný rod
- práce se slovníkem

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

9. ročník
3+1 týdně, P
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk
Učební osnovy

9. ročník

1. Poslech s porozuměním
Očekávané výstupy

žák:
rozumí obsahu jednoduché a žřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat

•

rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně

•

Učivo
- Introduction
- Your life - bullying
- Describing people
- Weekends
- Likes and dislikes
- Mysteries
- Entertainment - pop music
- Tv programmes
- Risk
- Runaways
- Changes
- Body clocks
- Teenage years
- Daily routines
- Ideal places
- Travel
- Government

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

2. Mluvení
Očekávané výstupy

žák:
tvořivě se podílí na tvorbě rozhovoru dvou i více osob•
zkouší vést dialog•
snaží se vyjádřit svůj vlastní názor•
zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích

•

mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech

•

vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života

•

Učivo
- opakování témat z minulých ročníků
- Introduction
- Your life - bullying
- Describing people
- Weekends
- Likes and dislikes
- Mysteries
- Entertainment - pop music
- Tv programmes
- Risk
- Runaways
- Changes
- Body clocks
- Teenage years
- Daily routines
- Ideal places
- Travel
- Government

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

3. Čtení s porozuměním
Očekávané výstupy

žák:
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech

•

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace

•

Učivo
- Introduction
- Your life - bullying
- Describing people
- Weekends
- Likes and dislikes
- Mysteries
- Entertainment - pop music
- Tv programmes
- Risk
- Runaways
- Changes
- Body clocks
- Teenage years
- Daily routines
- Ideal places
- Travel
- Government

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1.3  Další cizí jazyk - Ruský jazyk
Učební osnovy

9. ročník

4. Psaní
Očekávané výstupy

žák:
vyplní běžný formulář a dotazník•
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři•
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných tématech

•

reaguje na jednoduché písemné sdělení•

Učivo
- dotazníky a formuláře
- témata z minulých ročníků
- minulé, přítomné a budoucí časy - shrnutí
- vztažné věty
- přítomný prostý a průběhový - rozdíly
- stavová slovesa
- minulý prostý a průběhový
- předpřítomný čas
- tázací dovětky
- podmínkové věty 2.
- zdůrazňovací zájmena
- podstatná jména a členy
- vyjádření budoucnosti
- pasivum
- práce se slovníkem

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

5.1.3  Další cizí jazyk - Ruský jazyk

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

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

0+2 0+2 0+2

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Doplňující vzdělávací obory

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Další cizí jazyk

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Ruský jazyk

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU - 2. STUPEŇ

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Ruský jazyk je předmět, který se skládá z několika částí, a to poslechu s porozuměním, mluvení, čtení

s porozuměním a psaní, které se vzájemně prolínají. Vyučuje se jako samostatný předmět od 7. ročníku a je

povinný.

Výchovné a vzdělávací strategie

Vzdělávání je zaměřeno na:

- rozšíření základních jazykových znalostí

- poskytnutí jazykového základu

- předpoklady pro komunikaci lidí nejen v Evropě, ale také ve světě

- osvojování cizích jazyků, což pomáhá snižovat jazykové bariéry

- získání kladného vztahu k jazykům

- seznámení se s kulturou a zvyky jiných zemí

Formy realizace:

Vyučovací hodina - dialog, poslech, četba, reprodukce textu, samostatná práce, skupinová práce, práce se

slovníky, hry, soutěže, dramatizace, zpěv, miniprojekty, prezentace

 41
Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace

SMILE verze 2.6.1



Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Další cizí jazyk - Ruský jazyk
Učební osnovy

Časová dotace:

2 hodiny týdně v 7., 8. a 9. ročníku,

7. a 8. ročník se vyučují spojeně

                                                                                                                                                                                   

Místo realizace:

jazyková učebna, učebna PC

Mezipředmětové vztahy:

zeměpis (Evropa a azbukou píšící země)

občanská výchova (kultura jiných zemí)

hudební výchova (ruské písně, hudební styly)

dějepis (dějiny Ruska)

Kompetence:

Kompetence k učení

žák - vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení

- propojuje získané poznatky do širších celků

- poznává smysl a cíl učení

učitel - vede žáky k ověřování výsledků

- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace

Kompetence k řešení problémů

žák - je schopen pochopit problém

- umí vyhledat vhodné informace

učitel - klade vhodné otázky

- umožní volný přístup k informačním zdrojům

Kompetence komunikativní

žák - komunikuje na odpovídající úrovni

- umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat

učitel - vede žáky k výstižnému a souvislému projevu

- vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky

- vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,...

Kompetence sociální a personální

žák - spolupracuje ve skupině

- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu

- je schopen sebekontroly

učitel - hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

- vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti

- podněcuje žáky k argumentaci

Kompetence občanské

žák - respektuje názory ostatních

- se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace

učitel - vede žáky k prezentaci jeho myšlenek a názorů

- vede žáky k diskusi

- vede žáky ke vzájemnému naslouchání si

Kompetence pracovní

žák - je schopen efektivně organizovat svou práci

učitel - napomáhá při cestě ke správnému řešení

- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Další cizí jazyk - Ruský jazyk
Učební osnovy

7. ročník

7. ročník
0+2 týdně, P

1. Poslech s porozuměním
Očekávané výstupy

žák:
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele•
rozumí slovům a jednoduchým větám k osvojovyným tématům s
vizuální oporou

•

rozumí krátkým informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

•

Učivo
- předazbukové období - školní předměty, zvířata, rodina, ovoce
a zelenina
- písničky, básničky, říkadla
- představování
- pozdravy
- barvy
- loučení
- jednoduché čtení
- Kto tut
- Kto eto
- Jolka
- oslovování
- Otkuda oni
- rodina
- vesnice
- zvířata
- škola
- narozeniny
- člověk - o sobě

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

2. Mluvení
Očekávané výstupy

žák:
zapojí se do jednoduchých rozhovorů•
sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě a rodině•
odpovídá na jednoduché otázky a podobné otázky pokládá•

Učivo
- předazbukové období - školní předměty, zvířata, rodina, ovoce
a zelenina
- písničky, básničky, říkadla
- představování
- pozdravy
- barvy
- loučení
- jednoduché čtení
- Kto tut
- Kto eto
- Jolka
- oslovování
- Otkuda oni
- rodina
- vesnice
- zvířata
- škola
- narozeniny
- člověk - o sobě

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Další cizí jazyk - Ruský jazyk
Učební osnovy

7. ročník

3. Čtení s porozuměním
Očekávané výstupy

žák:
rozumí slovům a větám o sobě a rodině•

Učivo
- písničky, básničky, říkadla
- představování
- pozdravy
- barvy
- loučení
- jednoduché čtení
- Kto tut
- Kto eto
- Jolka
- oslovování
- Otkuda oni
- rodina
- vesnice
- zvířata
- škola
- narozeniny
- člověk - o sobě

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

4. Psaní
Očekávané výstupy

žák:
napíše jednoduchý text o sobě•

Učivo
- azbuka
- záporná odpověď
- číslovky 1 - 20
- práce se slovníkem
- časování sloves v jednotném čísle
- jednoduchá otázka
- krátké sdělení

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

8. ročník
0+2 týdně, P

1. Poslech s porozuměním
Očekávané výstupy

žák:
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a reaguje na ně•
rozumí slovům a jednoduchým větám k tématům s vizuální oporou•
rozumí krátkým informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

•

Učivo
- básničky, písničky, říkadla a pohádky
- o sobě
- Rusko
- na návšrěvě, laskavá slova
- Jolka
- kalendář
- měsíce v roce, dny v týdnu, části dne, datum
- hodiny
- škola
- co rád dělám
- co se mi líbí
- rodina
- popis osoby
- město, vesnice

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1.3  Další cizí jazyk - Ruský jazyk
Učební osnovy

8. ročník

2. Mluvení
Očekávané výstupy

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

•

odpovídá na jednoduché otázky k osvojovaným tématům a
podobné otázky pokládá

•

Učivo
- básničky, písničky, říkadla a pohádky
- o sobě
- Rusko
- na návšrěvě, laskavá slova
- Jolka
- kalendář
- měsíce v roce, dny v týdnu, části dne, datum
- hodiny
- škola
- co rád dělám
- co se mi líbí
- rodina
- popis osoby
- město, vesnice

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

3. Čtení s porozuměním
Očekávané výstupy

žák:
rozumí slovům a větám, které se vztahují k běžným tématům•
rozumí jednoduchému textu a vyhledá v něm požadovanou
informaci

•

Učivo
- básničky, písničky, říkadla a pohádky
- pravidla pro čtení, základní výslovnostní návyky
- o sobě
- Rusko
- na návšrěvě, laskavá slova
- Jolka
- kalendář
- měsíce v roce, dny v týdnu, části dne, datum
- hodiny
- škola
- co rád dělám
- co se mi líbí
- rodina
- popis osoby
- město, vesnice

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

4. Psaní
Očekávané výstupy

žák:
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři•
napíše jednoduché texty k osvojovaným tématům•

Učivo
- grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně)
- minulý čas
- rod přídavných jmen
- kto, komu
- číslovky do 100, řadové číslovky
- časování sloves v přítomném čase
- zápor
- zvratná slovesa
- skloňování podstatných jmen
- krátké sdělení
- dotazník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Další cizí jazyk - Ruský jazyk
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
0+2 týdně, P

1. Poslech s porozuměním
Očekávané výstupy

žák:
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně

•

rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu

•

rozumí krátkým informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

•

Učivo
- písně, pohádky, říkadla a básničky
- prázdniny
- Evropa
- moje rodina v Evropě
- povolání
- potraviny
- oblečení
- počasí
- Vánoce
- v obchodě
- zájmy
- režim dne
- časopis

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

2. Mluvení
Očekávané výstupy

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

•

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá

•

Učivo
- opakování témat
- písně, pohádky, říkadla a básničky
- prázdniny
- Evropa
- moje rodina v Evropě
- povolání
- potraviny
- oblečení
- počasí
- Vánoce
- v obchodě
- zájmy
- režim dne
- časopis

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

3. Čtení s porozuměním
Očekávané výstupy

žák:
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům

•

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům

•

rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k
dispizici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci

•

Učivo
- písně, pohádky, říkadla a básničky
- prázdniny
- Evropa
- moje rodina v Evropě
- povolání
- potraviny
- oblečení
- počasí
- Vánoce
- v obchodě
- zájmy
- režim dne
- časopis
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5.2  Matematika a její aplikace
Učební osnovy

9. ročník

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

4. Psaní
Očekávané výstupy

žák:
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři•
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

•

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení•

Učivo
- opakování
- slovesa
- národy a národnosti
- budoucí čas
- podstatná jména
- přídavná jména
- zájmena
- číslovky do 1000
- třeba, nutno
- krátké texty k osvojovaným tématům
- formuláře a dotazníky
- krátká sdělení

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

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních

činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích.

Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou

gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. ročníku a

vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.

Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a

jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a

způsoby jejich užití.

Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu

Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický

okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci,

algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět

operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a

zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací.

V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a

geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás,

uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku,

velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a

prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních

situací.

V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou

projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti

známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou

hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je

konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného

počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu

funkce.

Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může

být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit

logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém,

5.2  Matematika a její aplikace
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje

vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně

úspěšní.

Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité

typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří

mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické

práci se zdroji informací.

5.2.1  Matematika

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

4 4+1 4+1 4 4

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

3+1 4 4 4+1

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Matematika a její aplikace

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Matematika

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU –1. STUPEŇ

Obsahové, časové a organizační vymezení

Předmět matematika se vyučuje jako samostatný povinný předmět. Vzdělávací obsah oboru Matematika a její

aplikace je rozdělen na dva nebo tři tematické okruhy- Číslo a početní operace, Geometrie v rovině a v

prostoru, Závislosti, vztahy a práce s daty.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání v matematice zaměřeno na:

- provádění početních výkonů s přirozenými čísly 

- řešení úkolů z praxe s využitím početních výkonů, provádění odhadů, zaokrouhlení

- užití jednoduchých tabulek

- grafické znázorněnění závislosti kvantitativních jevů

- řešení jednoduchých geometrických úloh

- orientaci v rovině a prostoru

Formy realizace:

forma frontální výuky, práce ve dvojicích, skupinách, činnostních a manipulačních her.

Časová dotace:

Matematika se učí ve 2. a 3. ročníku ve čtyřech hodinách a jedné  disponibilní hodině týdně, v 1., 4. a 5. ročníku

ve čtyřech hodinách týdně.

Ve 2 a 3. ročníku se vyučují dvě hodiny týdně spojeně a tři hodiny v každém ročníku samostatně. Ve 4. a 5.

ročníku se vyučuje jedna hodina týdně spojeně a tři hodiny v každém ročníku samostatně.

Místo realizace:

kmenová učebna

Mezipředmětové vztahy:

prvouka ( měření a převody jednotek)

vlastivěda( římské číslice a letopočty)
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

Kompetence:

Kompetence k učení

Učitel

- zařazuje problémové úkoly, které rozvíjejí schopnosti hledání vlastního řešení

- vede žáky k plánování postupů řešení

- vede žáky k praktickému využití znalostí v reálném životě

Žák

- vybírá a využívá vhodné způsoby, metody, strategie, plánování

- organizuje a řídí vlastní učení

- vyhledává a třídí informace

Kompetence k řešení problémů

Učitel

- pracuje s chybou žáka,

- vede žáky ke kontrole výsledků, znázornění problémové situace

Žák

- provádí rozbor problému a plán řešení, odhaduje výsledek

- učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a problémů

Kompetence komunikativní

Učitel

- vede žáky k užívání matem. termínů

- podle potřeby pomáhá žákům

Žák

- zdůvodňuje postupy řešení

- komunikuje podle svých schopností

Kompetence sociální a personální

Učitel

- vyžaduje a vede žáky k dodržování pravidel slušného chování

- dodává žákům sebedůvěru

Žák

- spolupracuje ve skupině, učí se hodnotit práci skupiny či spolužáků

- podílí se na utváření příjemné atmosféry a pravidel práce v týmu

- učí se řídit a usměrňovat své jednání a chování

- přispívá k diskuzi v malé skupině i v rámci celé třídy

Kompetence občanské

Učitel

- vede žáky k ohleduplnému chování

- umožňuje, aby žáci hodnotili svoji práci a její výsledky

Žák

- respektuje názory druhých

- uzná právo na omyl svůj i ostatních

Kompetence pracovní

Učitel

- vyžaduje předem dohodnuté pomůcky, pracovní postupy, grafický projev

- vede žáky k ověřování výsledků

Žák

- dodržuje bezpečnostní pravidla

- snaží se o účelnou organizaci vlastní práce

- dodržuje úpravu a čistotu práce i na pracovním místě

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU – 2. STUPEŇ

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Matematika je předmět, který se skládá ze čtyř hlavních částí: číslo a proměnná, závislosti, vztahy a práce s daty,

geometrie v rovině a v prostoru a nestandardní aplikační úlohy.

Vyučuje se jako samostatný předmět od 6. do 9. ročníku a je povinný.
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání v matematice zaměřeno na:

- užití matematiky v reálných situacích

- osvojení pojmů, matemematických postupů

- rozvoj abstraktního myšlení

- logické a kritické usuzování

- rozvoj matematické gramotnosti

Formy realizace:

vyučovací hodina- frontální výuka s demonstračními pomůckami, samostatná a skupinová práce, krátkodobé

projekty, práce na PC, dialog, vyhledávání informací, samostatná práce, hry, soutěže

Časová dotace:

4 hodiny týdně v 6., 7. a 8. ročníku, z toho v 6. ročníku je 1 disponibilní hodina a 5 hodin týdně v 9. ročníku,

z toho je 1 disponibilní. Jedna hodina týdně v 6. a 7. a 8. a 9. ročníku se vyučuje spojeně.

Místo realizace:

Předmět je vyučován v pracovně matematiky, některá témata se procvičují i v okolí školy (podobnost, úlohy

o pohybu) a v učebně PC.

Mezipředmětové vztahy:

zeměpis (měřítko mapy)

příprava pokrmů (poměr)

fyzika (úlohy o pohybu)

chemie (úlohy o směsích)

občanská výchova (statistika - volby)

Kompetence:

Kompetence k učení

Žák

- si osvojuje základní matematické pojmy a vztahy, vytváří algoritmy

- využívání prostředků výpočetní techniky

Učitel

- zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami

- vede žáky k plánování postupů a úkolů

- zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií

- vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a v reálném životě

Kompetence k řešení problémů

Žák

- provádí rozbor problému a plánu řešení, odhaduje výsledky

- učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů

Učitel

- pracuje s chybou žáka, aby ukázal cestu ke správnému řešení

- vede žáky k ověřování výsledků

Kompetence komunikativní

Žák

- zdůvodňuje matematické postupy

- vytváří hypotézy

- komunikuje na odpovídající úrovni

Učitel

- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky

- podle potřeby pomáhá žákům

Kompetence sociální a personální

Žák

- spolupracuje ve skupině

- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

- učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

Učitel

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a předem stanovených pravidel práce ve skupině

Kompetence občanské

Žák

- respektuje názory ostatních

- formuje si volní a charakterové rysy

- se zodpovědně rozhoduje podle dané situace

Učitel

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky

Kompetence pracovní

Žák

- si zdokonaluje grafický projev

- si efektivně organizzuje vlastní práci

Učitel

- požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů

- vede žáky k ověřování výsledků

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Tématické okruhy

Seberegulace a sebeorganizace

Průřezová témata pokrývaná předmětem

1. ročník
4 týdně, P

1. Číslo a početní operace
Očekávané výstupy

žák:
Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá
předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem
prvků

•

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla, užívá a zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti

•

užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose•
provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly•
řeší a tvoří úlohy,ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní
operace

•

Učivo
Čísla 0 až 20:
Číselná řada, číselná osa, vztahy menší, větší, rovná se, číslice,
znaménka větší, menší, +,- ; Psaní číslic a znamének.
Součet čísel bez přechodu desítky, rozdíl čísel bez přechodu desítky
Řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odčítání

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

1. ročník

2. Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy

žák:
rozezná, pojmenuje základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa;•

Učivo
Rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
Tělesa: krychle, kvádr, válec, koule

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

2. ročník
4+1 týdně, P

1. Číslo a početní operace
Očekávané výstupy

žák:
Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá
předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem
prvků

•

provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly•
řeší a tvoří úlohy,ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní
operace

•

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla, užívá a zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti

•

užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose•

Učivo
Číselná řada 0-100, vztahy menší, větší, rovná se, číslice, znaménka
větší, menší,
Součet a rozdíl čísel s přechodem přes desítky v oboru 0-100
Zaokrouhlování čísel na desítky
Řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odčítání, porovnávání
čísel, o n-více, méně
Automatizace spojů násobení a dělení číslem 1, 2, 3, 4 a 5.
Automatizace řad násobků 2, 3, 4, 5
Řešení a vytváření slovních úloh na násobení a dělení v rámci
probíraného oboru
Řešení a vytváření slovních úloh n krát více, méně
Sudá a lichá čísla
 

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

2. Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy

žák:
rozezná, pojmenuje a vymodeluje a popíše základní rovinné útvary
a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci

•

porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje velikost úsečky•

Učivo
Geometrické pojmy - přímka, křivka, bod, úsečka, lomená čára,
délka úsečky, centimetr, decimetr a metr, značení bodů a úseček
Rovinné obrazce trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
Tělesa: krychle, kvádr, válec, koule

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

3. ročník
4+1 týdně, P
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

3. ročník

1. Číslo a početní operace
Očekávané výstupy

žák:
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

•

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

•

provádí jednoduché početní operace s přirozenými čísly•
Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá
předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem
prvků

•

užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose•

Učivo
Číselná řada 0-1000
Součet a rozdíl čísel v oboru 0-1000 bez přechodu i s přechodem
přes násobky sta zpaměti, užívané pojmy
Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel
Zaokrouhlování čísel na stovky, desítky
Řešení a vytváření jednoduchých slovních úloh na sčítání a odčítání
v oboru do 1000, porovnávání čísel,úlohy o n-více,méně
Násobení a dělení číslem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, užívané pojmy
Automatizace řad násobků 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Automatizace spojů násobení a dělení v oboru násobilek
Řešení a vytváření jednoduchých slovních úloh na násobení a dělení
v rámci probíraného oboru
Řešení a vytváření slovních úloh n krát více, méně
Dělení se zbytkem, užívané pojmy
Pamětné násobení a dělení mimo obor násobilek( dvojciferných čísel
jednocifernými)
Řešení a vytváření slovních úloh se dvěma různými početními
výkony, užití závorek

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

2. Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy

žák:
porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky•
rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině•
popíše jednoduchá tělesa•

Učivo
Rovinné obrazce - čtverec, obdélník, čtyřúhelník, strana, souměrné
tvary v rovině
Úsečka, jednotky délky- mm,cm, dm, m
Tělesa: krychle, kvádr, válec, koule, jehlan, kužel

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

3. Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy

žák:
popisuje jednoduché závislosti z praktického života•
doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel•
orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času•

Učivo
Čas, jednotky času
Jednoduché závislosti, jejich vlastnosti
Jednoduché tabulky a schémata

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

4. ročník
4 týdně, P
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

4. ročník

1. Číslo a početní operace
Očekávané výstupy

žák:
využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost sčítání a
násobení

•

provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel•
zaokrouhluje přirozená čísla•
provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel

•

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v
celém oboru přirozených čísel

•

Učivo
Číselná řada 0-10 000
Číselná řada 0- 1 000 000
Zápis čísel v desítkové soustavě
Porovnávání čísel do 1 000 000
Číselná osa do 1 000 000
Součet a rozdíl čísel v oboru 0-1000 000 , názvy řádů
Písemné sčítání a odčítání v daném oboru
Zaokrouhlování čísel na desítky, sta, tisíce, desetitisíce, statisíce
Řešení a vytváření jednoduchých slovních úloh na sčítání a odčítání
v oboru do 1000 000, porovnávání čísel, úlohy o n-více, méně
Pamětné násobení a dělení jednociferným číslem
Písemné násobení jedno a dvojciferným činitelem
Písemné dělení jednociferným dělitelem
Řešení a vytváření jednoduchých slovních úloh na násobení a dělení
v rámci probíraného oboru
Řešení a vytváření slovních úloh n krát více, méně
Řešení a vytváření slovních úloh se dvěma až třemi různými
početními výkony

 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy

žák:
narýsuje a znázorní rovinné útvary( kružnice, čtverec, obdélník),
užívá jednoduché konstrukce

•

sestrojí rovnoběžky a kolmice•

Učivo
Rýsování přímek, rovnoběžky, různoběžky, průsečík, kolmice,
kolmost
Kružnice- střed a poloměr
Rýsování libovolného obdélníku, libovolného čtverce, 
 

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

5. ročník
4 týdně, P
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

5. ročník

1. Číslo a početní operace
Očekávané výstupy

žák:
využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a
asociativnost sčítání a násobení

•

provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel•
zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky
početních operací v oboru přirozených čísel

•

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v
celém oboru přirozených čísel

•

modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku•
porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru
kladných čísel

•

přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné
číslo dané hodnoty

•

porozumí významu znaku "-" pro zápis celého záporného čísla a
toto číslo vyznačí na číselné ose

•

Učivo
Číselná řada 0-1000 000 a přes milion
Přirozená čísla, celá čísla
Čtení, zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (teploměr,
model)
Porovnávání přirozených čísel, zobrazení na číselné ose(např.
časová osa)
Pamětné násobení a dělení, sčítání a odčítání přirozených čísel
Písemné sčítání a odčítání v daném oboru s užitím daných algoritmů
Zaokrouhlování čísel na desítky, sta, tisíce, desetitisíce, statisíce,
miliony
Písemné násobení a dělení s užitím daných algoritmů
Řešení slovních úloh se dvěma až třemi různými početními výkony,
užití závorek
Provádění odhadů a kontroly výpočtů
Pořadí početních výkonů(komutativnost, asociativnost,
distributivnost)
Desetinná čísla, zlomky
Celá záporná čísla, vyznačení na číselné ose
 

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

2. Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy

žák:
určí obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran•
určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru•
rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově
souměrné útvary

•

určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu

•

sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry•
narýsuje a znázorní základní rovinné útvary(kružnice, čtverec,
obdélník, trojúhelník), užívá jednoduché konstrukce

•

Učivo
Konstrukce- obdélníku, čtverce, pravoúhlý trojúhelník, rovnostranný
a rovnoramenný trojúhelník, kružnice
Obsah- obdélníka, čtverce-pomocí čtvercové sítě, základní jednotky
obsahu
Grafické sčítání a odčítání úseček
Obvod mnohoúhelníku- sečtením délek jeho stran
Osová souměrnost ve čtvercové síti
 

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

3. Závislosti, vztahy, práce s daty
Očekávané výstupy

žák:
čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy•
vyhledává, sbírá a třídí data•

Učivo
Tabulky
Jednoduché grafy a diagramy-soustava souřadnic

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

4. Nestandartní aplikační úlohy a problémy
Očekávané výstupy

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

•

Učivo
Slovní úlohy
Číselné a obrázkové řady
Magické čtverce
Prostorová představivost

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

5. ročník

6. ročník
3+1 týdně, P

1. Číslo a proměná, geometrie v rovině a v prostoru - opakování a prohloubení učiva z 1.-5.
Očekávané výstupy

žák:
zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor

•

modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených
čísel

•

odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů•

Učivo
Přirozená čísla a početní operace s nimi
Rovinné obrazce
Jednotky délky,  hmotnosti
Tělesa
Jednoduché konstrukční úlohy
 

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

2. Číslo a proměnná - zlomek, desetinná čísla
Očekávané výstupy

žák:
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část
(přirozeným číslem, zlomkem, desetinným číslem)

•

Učivo
Zlomky
Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
Desetinná čísla a početní operace s nimi
 

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

3. Číslo a proměnná - dělitelnost přirozených  čísel
Očekávané výstupy

žák:
modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených
čísel

•

Učivo
Násobek
Dělitel
Prvočísla
 

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

4. Geometrie v rovině a v prostoru - úhel a jeho velikost
Očekávané výstupy

žák:
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem•

Učivo
Úhel
Druhy úhlů
Sčítání a odčítání úhlů
Velikost úhlu ve stupních a minutách
Pravidelné mnohoúhelníky

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

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace
SMILE verze 2.6.1 56



Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

6. ročník

5. Geometrie v rovině a v prostoru - osová souměrnost
Očekávané výstupy

žák:
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti,
určí osově souměrný útvar

•

Učivo
Zobrazení v osové souměrnosti
Útvary osově souměrné

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

6. Geometrie v rovině a v prostoru - krychle a kvádr
Očekávané výstupy

žák:
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině•
analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím
osvojeného matematického aparátu

•

řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti

•

Učivo
Krychle
Kvádr

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

7. Geometrie v rovině a v prostoru - trojúhelník
Očekávané výstupy

žák:
načrtne a sestrojí rovinné útvary•

Učivo
Úhly v trojúhelníku
Druhy trojúhelníků, vlastnosti
Těžnice a těžiště v trojúhelníku
Výšky v trojúhelníku
Konstrukce trojúhelníku
Kružnice opsaná a vepsaná

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

8. Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Očekávané výstupy

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

•

řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti

•

Učivo
Číselné a obrázkové analogie
Matematické hlavolamy
Algebrogramy
Číselné a logické řady
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

7. ročník

7. ročník
4 týdně, P

1. Číslo a proměnná - zlomky
Očekávané výstupy

žák:
provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel;•

Učivo
Zlomky a početní operace s nimi
Znázornění na číselné ose
 

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

2. Geometrie v rovině a v prostoru - shodnost, shodná zobrazení
Očekávané výstupy

žák:
užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti trojúhelníků•
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové
souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar

•

Učivo
Věty o shodnosti trojúhelníků - sss, sus, usu
Středová souměrnost
 

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

3. Číslo a proměnná - celá čísla
Očekávané výstupy

žák:
provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel;•

Učivo
Celá čísla a početní operace s nimi
 

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

4. Číslo a proměnná - záporná racionální čísla
Očekávané výstupy

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

•

analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace,
v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel

•

Učivo
Záporná desetinná a racionální čísla a početní operace s nimi
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

7. ročník

5. Číslo a proměnná - poměr, Závislosti, vztahy a práce s daty - přímá a nepřímá úměrnost
Očekávané výstupy

žák:
zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor

•

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

•

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

•

určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti•

Učivo
Poměr
Pravoúhlá soustava souřadnic
Přímá a nepřímá úměrnost
Trojčlenka
Měřítko plánu a mapy

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

6. Geometrie v rovině a v prostoru - rovnoběžníky, hranoly
Očekávané výstupy

žák:
zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku

•

odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů•
načrtne a sestrojí rovinné útvary•
analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím
osvojeného matematického aparátu

•

Učivo
Rovnoběžníky a jejich vlastnosti
Lichoběžník a jeho vlastnosti
Hranoly

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

7. Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Očekávané výstupy

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

•

řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti

•

Učivo
Číselné a obrázkové analogie
Matematické hlavolamy
Algebrogramy
Číselné a logické řady
 

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

8. ročník
4 týdně, P
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

8. ročník

1. Číslo a proměnná - procenta, úroky
Očekávané výstupy

žák:
zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor

•

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

•

řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část
je větší než celek)

•

Učivo
Procento
Diagramy

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

2. Číslo a proměnná - mocniny a odmocniny, Geometrie v rovině a v prostoru - Pythagorova
Očekávané výstupy

žák:
provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá
ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu

•

zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor

•

Učivo
Mocniny s přirozeným mocnitelem
Druhá mocnina
Druhá odmocnina
Pythagorova věta a její užití při výpočtech
 

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

3. Číslo a proměnná - výrazy
Očekávané výstupy

žák:
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných;
určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním

•

Učivo
Číselný výraz a výraz s proměnnou
Početní operace s výrazy
 

 

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

4. Číslo a proměnná - lineární rovnice
Očekávané výstupy

žák:
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic•

Učivo
Rovnost a její vlastnosti
Rovnice, ekvivalentní úpravy rovnic
Rovnice a jejich řešen
 

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

5. Geometrie v rovině a v prostoru - kruh, kružnice, válec
Očekávané výstupy

žák:
zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku

•

odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů•
načrtne a sestrojí rovinné útvary•
analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím
osvojeného matematického aparátu

•

Učivo
Kruh, kružnice a jejich vlastnosti
Vzájemná poloha kružnice a přímky
Thaletova věta, konstrukce tečny ke kružnici
Vzájemná poloha dvou kružnic
Válec a jeho vlastnosti
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

8. ročník

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

6. Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Očekávané výstupy

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

•

řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti

•

Učivo
Číselné a obrázkové analogie
Matematické hlavolamy
Algebrogramy
Číselné a logické řady

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

9. ročník
4+1 týdně, P

1. Geometrie v rovině a v prostoru - podobnost
Očekávané výstupy

žák:
užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků

•

Učivo
Podobnost geometrických útvarů
Věty o podobnosti trojúhelníků
Užití podobnosti v praxi

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

2. Číslo a proměnná - výrazy
Očekávané výstupy

žák:
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných;
určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním

•

Učivo
Úprava výrazů na součin

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

3. Geometrie v rovině a v prostoru - konstrukce rovinných útvarů
Očekávané výstupy

žák:
zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku

•

využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k
charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových
konstrukčních úloh

•

analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím
osvojeného matematického aparátu

•

Učivo
Množiny bodů dané vlastnosti
Konstrukce rovinných útvarů zadaných různými prvky
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

9. ročník

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

4. Číslo a proměnná - řešení lineárních rovnic se dvěma neznámými
Očekávané výstupy

žák:
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav•

Učivo
Řešení soustavy dvou lineárních rovnic

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

5. Číslo a proměnná - lineární rovnice
Očekávané výstupy

žák:
zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor

•

formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav•

Učivo
Řešení slovních úloh

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

6. Závislosti, vztahy a práce s daty - funkce
Očekávané výstupy

žák:
vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem•
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních
vztahů

•

Učivo
Lineární funkce a její vlastnosti

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

7. Geometrie v rovině a v prostoru - objemy a povrchy těles
Očekávané výstupy

žák:
charakterizuje a třídí základní rovinné útvary•
určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa),
analyzuje jejich vlastnosti

•

odhaduje a vypočítá objem a povrch těles•
načrtne a sestrojí sítě základních těles•
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině•

Učivo
Hranoly
Jehlan
Kužel
Kulová plocha, koule

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.3  Informační a komunikační technologie
Učební osnovy

9. ročník

8. Číslo a proměnná - základy finanční matematiky
Očekávané výstupy

žák:
zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor

•

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

•

řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část
je větší než celek)

•

Učivo
Základní pojmy z finanční matematiky
Úlohy z finanční matematiky - jednoduché úrokování

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

9. Závislosti, vztahy a práce s daty - základy statistiky
Očekávané výstupy

žák:
vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data•
porovnává soubory dat•

Učivo
Základní pojmy ve statistice
Statistický soubor a jeho zpracování
Sloupkový a kruhový diagram

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

10. Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Očekávané výstupy

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

•

řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti

•

Učivo
Číselné a obrázkové analogie
Matematické hlavolamy
Algebrogramy
Číselné a logické řady

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně

informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních

technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat

s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení

si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační

technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na

1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu

práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.

Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí

internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu

odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího

počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a

pomůcky.

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat

výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích

oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací

5.3  Informační a komunikační technologie
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5.3.1  Informatika
Učební osnovy

oblasti Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního

vzdělávání.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

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

vede žáka k:

- poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních

technologií

- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním,

vyhledáváním a praktickým využitím

- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení

- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování

větší věrohodnosti vyhledaných informací

- využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější

organizaci práce

- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce

- pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a

procesů

- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software

- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích

- šetrné práci s výpočetní technikou

5.3.1  Informatika

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

0+1 1

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

1 0+1 0+1 0+1

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Informatika

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informatika

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU - 1. STUPEŇ

Obsahové, časové a organizační vymezení

Předmět informatika se vyučuje jako samostatný povinný předmět. Vzdělávací obsah oboru Informatika je

rozdělen na tři tematické okruhy

- Základy práce s počítačem

- Vyhledávání informací a komunikace

- Zpracování a využití informací

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání v informatice zaměřeno na:

- bezpečnou práci s hardware a software, jednoduchou údržbu počítače

- vyhledávání informací

- způsoby komunikace

- práci s textovým editorem

Formy realizace:
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5.3.1  Informatika
Učební osnovy

práce samostatná, práce dvojic

Časová dotace:

v 5. ročníku jedna hodina týdně, ve 4. ročníku jedna hodina týdně disponibilní

Místo realizace:

učebny PC

Mezipředmětové vztahy:

přírodověda( Vesmír- planety, sluneční soustava  apod.)

vlastivěda( evropské státy..)

Kompetence:

Kompetence k učení

Žák:

- vyhledává, třídí a propojuje získané informace, přitom využívá i prostředků výpočetní techniky

- připravuje se na využití ICT ve výuce jiných předmětů

Učitel:

- zadává úkoly k samostatnému vyhledávání informací, jejich třídění a propojování a k nalézání souvislostí

- vede žáky ke správnému používání odborné terminologie

- zadává úkoly k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací

Kompetence k řešení problémů

Žák:

- vyhledává potřebné informace

Učitel:

- zařazuje metody, při kterých žáci sami vyhledávají informace, navrhují řešení, docházejí k závěrům

a vyhodnocují získaná fakta

Kompetence komunikativní

Žák:

- pracuje ve skupinách, práce je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi

- vhodně obhajuje své názory

- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním

světem

- respektují pravidla a konvence při komunikací pomocí moderních technologií

Učitel:

- umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení

ostatních, argumentovat, přijmout názory ostatních žáků

- vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě

Kompetence sociální a personální

Žák:

- spolupracuje při řešení problémů s ostatními žáky

- se učí hodnotit práci svou i druhých

Učitel:

- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti ve skupině

- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a předem stanovených pravidel práce ve skupině

Kompetence občanské

Žák:

- respektuje názory ostatních

- vytváří si kladný postoj k výpočetní technice

- se seznámeni s obecnými zákony (softwarové pirátství , autorská práva, ochrana osobních údajů, bezpečnost,

zabezpečení atd.) tím, že je musí dodržovat

- dodržuje pravidla ochrany hardware a pravidla zabezpečení školní sítě

Učitel:

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
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5.3.1  Informatika
Učební osnovy

- vede žáky k pochopení možností vědy a techniky a jejich vlivu na život člověka

- vede žáky k myšlení v globálních souvislostech

Kompetence pracovní

Žák:

- dodržuje hygienu práce a bezpečnostní pravidla

- využívá svých znalostí v běžné praxi

Učitel:

- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel hlavně při práci s PC

- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU - 2. STUPEŇ

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Předmět navazuje na výuku informatiky na stupni prvním. Umožňuje žákům aplikovat výpočetní techniku

s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého

základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu oblasti Informační

a komunikační technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. Obsahově se

člení do dvou tematických oblastí, Vyhledávání informací a komunikace a Zpracování a využití informací, které

pokrývají základy práce s PC a internetem. Dává jim potřebný základ pro lepší porozumění a využívání

současných technologií a pomáhá jim tak lépe se orientovat v běžném životě. Hlavní důraz je kladen na

praktickou činnost realizovanou na PC. Vyučuje se jako samostatný předmět od 6. do 9. ročníku a je povinný.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání je zaměřeno na:

- využívání různých zdrojů informací z internetu pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu

vzdělávání a sebevzdělávání

- ziskávání základních vědomostí o hardware a softwaru

- osvojení základních dovedností práce s textovým, grafickým a tabulkovým editorem

- podporu samostatného a otevřeného myšlení žáků, umožňuje jim kriticky se zamýšlet nad získanými

informacemi a vyjadřovat k nim vlastní názory

Formy realizace:

vyučovací hodina - metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinová práce,

krátkodobé projekty, práce na PC, vyhledávání informací, samostatná práce

Časová dotace:

1 hodina týdně v 6. ročníku, 7. - 9. ročníku je 1 hodina disponibilní

6. a 7. ročník a 8. a 9. ročník se vyučují spojeně

Místo realizace:

učebna PC

Mezipředmětové vztahy:

Získané vědomosti umožňují vlastní tvorbu projektů a vyhledávání informací ve všech vzdělávacích oblastech

základního vzdělávání.

Kompetence:

Kompetence k učení

Žák:

- vyhledává, třídí a propojuje získané informace, přitom využívá i prostředků výpočetní techniky

- samostatně pozoruje a vyvozuje závěry

- učí žáka výběru vhodného potřebného software

- připravuje se na využití ICT ve výuce jiných předmětů

Učitel:

- zadává úkoly k samostatnému vyhledávání informací, jejich třídění a propojování a k nalézání souvislostí

- vede žáky ke správnému používání odborné terminologie

- zadává úkoly k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací

Kompetence k řešení problémů

Žák:
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Učební osnovy

- vyhledává potřebné informace

- žáci jsou směřováni k chápání možnosti, že problém má více způsobů řešení a výběru nejlepší varianty

- žáci jsou vedeni zadáváním projektů k rekognoskaci problému, tvořivému přístupu k jejich vypracování

Učitel:

- zařazuje metody, při kterých žáci sami vyhledávají informace, navrhují řešení, docházejí k závěrům

a vyhodnocují získaná fakta

Kompetence komunikativní

Žák:

- pracuje ve skupinách, práce je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi

- vhodně obhajuje své názory

- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním

světem

- respektují pravidla a konvence při komunikací pomocí moderních technologií

Učitel:

- umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení

ostatních, argumentovat, přijmout názory ostatních žáků

- vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě

- vede žáky k užívání správné terminologie

Kompetence sociální a personální

Žák:

- spolupracuje při řešení problémů s ostatními žáky

- se učí hodnotit práci svou i druhých

Učitel:

- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti ve skupině

- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a předem stanovených pravidel práce ve skupině

Kompetence občanské

Žák:

- respektuje názory ostatních

- se zodpovědně rozhoduje podle dané situace

- vytváří si kladný postoj k výpočetní technice

- se seznámeni s vazbami na legislativu v oblasti ICT a obecné zákony (softwarové pirátství , autorská práva,

ochrana osobních údajů, bezpečnost, zabezpečení atd.) tím, že je musí dodržovat

- dodržuje pravidla ochrany hardware a pravidla zabezpečení školní sítě

Učitel:

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- vede žáky k pochopení možností vědy a techniky a jejich vlivu na život člověka

- vede žáky k myšlení v globálních souvislostech

Kompetence pracovní

Žák:

- dodržuje hygienu práce a bezpečnostní pravidla

- využívá svých znalostí v běžné praxi

- si efektivně organizuje vlastní práci

Učitel:

- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel hlavně při práci s PC

- zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh

- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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Učební osnovy

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tématické okruhy

Tvorba mediálního sdělení

Práce v realizačním týmu

4. ročník
0+1 týdně, P

1. Základy práce s počítačem
Očekávané výstupy

žák:
Využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější
periferie

•

Respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a software a
postupuje poučeně v případě jejich závady

•

Chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím•

Učivo
Bezpečnost práce s počítačem
Počítač a příslušenství
Ovládání počítače myší a klávesnicí
Orientace na ploše počítače, hlavní panel
Místní síť
Práce s oknem
práce s programy

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

2. Vyhledávání informací a komunikace
Očekávané výstupy

žák:
Při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a
vhodné cesty

•

Vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích•
Spustí program Internet Explorer•
Pod vedením učitele navštěvuje stránky vhodné pro svou věkovou
kategorii

•

Při práci s internetem si chrání svá osobní data a zvažuje, kdy je
zveřejnit

•

Učivo
Ovládání internetového prohlížeče
Vyhledávání iformací
Ochrana osobních dat

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

3. Zpracování a využití informací
Očekávané výstupy

žák:
Používá nástroje programu Malování, ukládá a otevírá soubory•

Učivo
Program Malování

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5. ročník

5. ročník
1 týdně, P

1. Základy práce s počítačem
Očekávané výstupy

žák:
využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější
periferie

•

respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a
postupuje poučeně v případě jejich závady

•

chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím•

Učivo
Struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení
Operační systémy a jejich základní funkce
Seznámení s formáty souborů (doc, gif)
Multimediální využití počítače
Jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech
s hardware a software
Zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rozik spojených
s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky

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

2. Vyhledávání informací a komunikace
Očekávané výstupy

žák:
při vyhledávání na internetu používá jednoduché a vhodné cesty•
vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích•
komunikuje pomocí internetu či běžných komunikačních zařízení•

Učivo
Základní způsoby komunikace ( e-mail, chat, telefonování)
Metody a nástroje vyhledávání informací
Formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací
atributy

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

3. Zpracování a využití informací
Očekávané výstupy

žák:
pracuje s textem a obrázkem  v textovém a grafickém editoru•

Učivo
Základní funkce textového a grafického editoru
 

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

6. ročník
1 týdně, P

1. Základy práce s počítačem
Očekávané výstupy

žák:
Ovládá základy práce na PC•

Učivo
- bezpečnost a hygiena práce
- komponenty PC
- operační systémy
- systém souborů
- počítačová síť

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

6. ročník

2. Vyhledávání informací a komunikace
Očekávané výstupy

žák:
Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost

•

Učivo
- lokální síť a její služby
- internetová síť a její služby
- informace a její věrohodnost
- elektronická komunikace
- informatické hry

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

3. Zpracování a využití informací
Očekávané výstupy

žák:
Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace textové a
grafické a multimediálně formě

•

Ovládá práci s textovými a grafickými editory a využívá vhodných
aplikací

•

Uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem

•

Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví•
Používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji

•

Učivo
- textové editory a jejich funkce
- tabulkové editory a jejich funkce
- grafické bitmapové editory a jejich funkce
- vektorová grafika a její možnosti
- estetická a typografická pravidla
- duševní vlastnictví, copyright, informační etika
- multimedia a jejich možnosti
- zpracování a prezentace informací
- základy programování

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

7. ročník
0+1 týdně, P

1. Vyhledávání informací a komunikace
Očekávané výstupy

žák:
Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost

•

Učivo
Lokální síť a její služby
Internetová síť a její služby
Informace a její věrohodnost
Elektronická komunikace
Informatické hry

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

7. ročník

2. Zpracování a využití informací
Očekávané výstupy

žák:
Uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem

•

Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví•
Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace textové a
grafické a multimediálně formě

•

Ovládá práci s textovými a grafickými editory a využívá vhodných
aplikací

•

Používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji

•

Učivo
Textové editory a jejich funkce
Tabulkové editory a jejich funkce
Grafické bitmapové editory a jejich funkce
Vektorová grafika a její možnosti
Estetická a typografická pravidla
Duševní vlastnictví, copyright, informační etika
Multimedia a jejich možnosti
Zpracování a prezentace informací
Základy programování

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

8. ročník
0+1 týdně, P

1. Vyhledávání informací a komunikace
Očekávané výstupy

žák:
Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost

•

Učivo
Lokální síť a její služby
Internetová síť a její služby
Informace a její věrohodnost
Elektronická komunikace
Informatické hry

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

2. Zpracování a využití informací
Očekávané výstupy

žák:
Uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem

•

Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví•
Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace textové a
grafické a multimediálně formě

•

Ovládá práci s textovými a grafickými editory a využívá vhodných
aplikací

•

Používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji

•

Učivo
Textové editory a jejich funkce
Tabulkové editory a jejich funkce
Grafické bitmapové editory a jejich funkce
Vektorová grafika a její možnosti
Estetická a typografická pravidla
Duševní vlastnictví, copyright, informační etika
Multimedia a jejich možnosti
Zpracování a prezentace informací
Základy programování

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

9. ročník

9. ročník
0+1 týdně, P

1. Vyhledávání informací a komunikace
Očekávané výstupy

žák:
Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost

•

Učivo
Lokální síť a její služby
Internetová síť a její služby
Informace a její věrohodnost
Elektronická komunikace
Informatické hry

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

2. Zpracování a využití informací
Očekávané výstupy

žák:
Uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem

•

Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví•
Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace textové a
grafické a multimediálně formě

•

Ovládá práci s textovými a grafickými editory a využívá vhodných
aplikací

•

Používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji

•

Učivo
Textové editory a jejich funkce
Tabulkové editory a jejich funkce
Grafické bitmapové editory a jejich funkce
Vektorová grafika a její možnosti
Estetická a typografická pravidla
Duševní vlastnictví, copyright, informační etika
Multimedia a jejich možnosti
Zpracování a prezentace informací
Základy programování

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tvorba mediálního sdělení

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1.

stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny,

společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i

současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným)

obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti člověk a jeho svět rozvíjí

poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se

učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti; utváří se tak jejich prvotní

ucelený obraz světa.

Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se

složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských

výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat , přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe a

svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět

soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost

jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací

oblasti člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory

a podněty jiných.

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo

modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně

přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností

žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání

5.4  Člověk a jeho svět
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5.4  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.

Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech člověk a

společnost, člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru

člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů.

Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích předmětů a jejich

vzdělávacího obsahu.

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v

něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života

vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat.

Důraz je kladen, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností

žáků(např. v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný

vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.

V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání

mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a

rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují,

baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s

problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak

směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu.

Je možné tradičně vytvářet jeden předmět v 1. - 3. ročníku (tj. přiřazovat očekávaným výstupům pro 1. období

vhodné učivo vybrané z jednotlivých tematických okruhů) a dva předměty ve 4. a 5. ročníku (tj. tematické

okruhy 1, 2 a 3 využít jako základ pro Vlastivědu a okruhy 4 a 5 pro Přírodovědu), je však možné vytvářet jen

jeden předmět i ve 4. a 5. ročníku nebo jeden souvislý předmět od 1. do 5. ročníku. Není nutno se vždy striktně

držet tematických okruhů, podle potřeby je lze různě strukturovat, propojovat učivo a přiřazovat ho k

očekávaným výstupům.

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak

události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým

změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a

postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země.

Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto

je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především

pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky

regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a

rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k

tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve

vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě

praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se

využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve

svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.

V tematickém okruhu člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako

živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají zdraví jako stav bio- psycho-

sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospěosti, co je

pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají

základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci. Osvojují si

bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které

ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý

člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v

životě člověka.

Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že

pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti
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5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

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

vede žáka k:

- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnost

- orientace v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu

- orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních

informací

- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich

zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech

- poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě respektu a

společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných

úkolů

- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, a bezkonfliktní komunikaci  v méně

běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své

jedinečnosti (možností a limitů)

- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při

jejich ochraně

- přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí

- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět

- poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení

- poznávání a upevńováíní preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení

vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech.

5.4.1  Prvouka

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

2 2 2+1

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

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Prvouka

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Prvouka

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: 1. stupeň

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Vyučovací předmět Prvouka je povinný a je rozdělen do pěti tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem

nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví .

Výchovné a vzdělávací stratregie:

Vzdělávání je zaměřeno na:

- vnímání života kolem sebe, orientaci v něm, jeho uspořádání

- vyjadřování vlastních názorů a respektování názorů druhých

- základní vědomosti o lidech, živočiších, rostlinách, škole, rodině, výtvorech lidí, zdraví lidí

- základní návyky potřebné pro bezpečný život, ochranu zdraví a naplnění volného času

- význam spolupráce, pomoci a zodpovědnosti

- přirozené hledání a objevování nových poznatků z neživé přírody

Formy realizace:

frontální výuka, práce ve dvojicích a skupinách; v terénu - vycházky, exkurze, muzeum, knihovna a dle

aktuálních nabídek jiných subjektů (např. Hnutí Brontosaurus Jeseník, SVČ Duha, Vlastivědné muzeum Jeseník
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5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

apod.).

Časová dotace:

v 1. a 2. ročníku se učí 2 hodiny týdně, ve 3.ročníku 2 hodiny týdně a 1 hodině disponibilní. 2 a 3. ročník se

vyučuje dvě hodiny týdně spojeně, jedna disponibilní hodina týdně ve 3. ročníku samostatně.

Místo realizace:

kmenová třída a v terénu,

2. a 3. ročník v učebně 3. třídy a v terénu

Mezipředmětové vztahy:

český jazyk ( propojení s ukázkami lit. děl)

výtvarná výchova (tematické práce)

pracovní činnosti (práce s přírodninami)

Kompetence:

Kompetence k učení

Učitel

- vede žáka k vyhledávání, třídění informací

- vede žáka k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací a jejích vzájemných vztahů

Žák

- vyhledává a třídí informace

- samostatně pozoruje a experimentuje, vyvozuje závěry

Kompetence k řešení problémů

Učitel

- zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a vyhodnocují získané informace

Žák

- vyhledává informace, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky

Kompetence komunikativní

Učitel

- vede žáky ke komunikaci, diskuzi, formulování svých myšlenek

- respektování názorů druhých

- vede žáka k vytváření a dodržování pravidel při práci

- umožňuje prezentaci práce žáků, argumentaci, přijetí kritiky

Žák

- se snaží vyjadřovat své myšlenky a názory výstižně a kultivovaně- ústně i písemně

- naslouchá druhým lidem, ctí pravidla rozhovorů

- dle svých schopností se účinně zapojuje do diskuse a vhodně obhajuje své názory

Kompetence sociální a personální

Učitel

- vede žáky ke spolupráci při řešení problémů

- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti

Žák

- spolupracuje ve skupině, učí se hodnotit práci skupiny či spolužáků

- podílí se na utváření příjemné atmosféry a pravidel práce v týmu

- učí se řídit a usměrňovat své jednání a chování

- přispívá k diskuzi v malé skupině i v rámci celé třídy

Kompetence občanské

Učitel

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- vede žáky k pochopení podstaty a nutnosti ochrany životního prostředí, ochrany vlastního zdraví i zdraví svých

blízkých

Žák

- respektuje přesvědčení druhých lidí

- chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy,

- chápe význam ochrany zdraví, poskytne dle svých možností účinnou pomoc v krizových situacích
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5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

- aktivně se zapojuje do ochrany životního prostředí dle svých možností a schopností,

- učí se vytvářet kladný postoj k přírodě

- uzná právo na omyl- svůj i ostatních

Kompetence pracovní

Učitel

- vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

- učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi

Žák

- dodržuje hygienu práce

- dodržuje bezpečnostní pravidla

- využívá svých znalostí v běžné praxi

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Tématické okruhy

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

1. ročník
2 týdně, P

1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy

žák:
Rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí•

Učivo
Domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště
Škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná
cesta do školy, riziková místa a situace

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy

žák:
Odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností•
Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků

•

EV: podílí se na vytváření společenství třídy prostřednictvím
dodržování jasných a splnitelných pravidel

•

Učivo
Rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské
a mezigenerační vztahy,
život a funkce rodiny
Soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikační pravidla- zdvořilost,
otevřená komunikace; pomoc nemocným a sociálně slabým
Chování lidí – pravidla slušného chování
Právo a spravedlnost – práva a povinnosti žáků školy
Kultura – podoby a projevy kultury

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

1. ročník

3. Lidé a čas
Očekávané výstupy

žák:
Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě•

Učivo
Orientace v čase a časový řád

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

4. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy

žák:
Pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v
jednotlivých ročních obdobích

•

Učivo
Rostliny
Živočichové
Střídání a znaky ročních období
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

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

5. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy

žák:
Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech

•

Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském
těle

•

Učivo
Lidské tělo- základní části
Péče o zdraví, zdravá výživa
Osobní bezpečí
Situace hromadného ohrožení

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

2. ročník
2 týdně, P

1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy

žák:
Pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci•

Učivo
Domov – orientace v místě bydliště

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

2. ročník

2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy

žák:
Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům

•

EV: osvojí si základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření
sebeúcty a úcty k druhým

•

EV: využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů•

Učivo
Rodina – příbuzenské a mezigenerační vztahy, práce fyzická
a duševní, zaměstnání
Soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, pomoc nemocným
a sociálně slabým, základní pravidla spolupráce
Chování lidí – pravidla slušného chování, vlastnosti lidí
Právo a spravedlnost - práva a povinnosti žáků školy
Kultura – podoby a projevy kultury

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

3. Lidé a čas
Očekávané výstupy

žák:
Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti

•

Učivo
Orientace v čase a časový řád

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

4. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy

žák:
Pozoruje, popíše a porovná viditelnén proměny v přírodě v
jednotlivých ročních obdobích

•

Roztřžídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků,
uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě

•

Učivo
Rostliny, houby, živočichové
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

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

5. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy

žák:
Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském
těle

•

Projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví•
Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech

•

Učivo
Lidské tělo-podrobný popis, lidské smysly
Péče o zdraví, zdravá výživa
Osobní bezpečí
Situace hromadného ohrožení

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.4.1  Prvouka
Učební osnovy

3. ročník

3. ročník
2+1 týdně, P

1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy

žák:
Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu
na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí

•

Začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného centra ČR,
pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, v obci

•

Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými
způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost

•

Učivo
Domov
Obec, místní krajina
Region
Mapy
Dopravní výchova

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

2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy

žák:
EV: osvojí si základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých•
EV: zvládá prosociální chování, tj. pomoc v běžných školních
situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky

•

EV: vyjadřuje city v jednoduchých situacích•
Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných
lidí, jejich přednostem i nedostatkům

•

Učivo
Soužití lidí, vyjadřování citů, ochota dělit se, přátelství
Chování lidí
Právo a spravedlnost
Kultura

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

3. Lidé a čas
Očekávané výstupy

žák:
Pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky,
významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje
spjaté s místem, v němž žije

•

Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech
člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na
příkladech porovnává minulost a současnost

•

Učivo
Orientace v čase a časový řád
Báje, mýty a pověsti

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

4. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy

žák:
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků,
uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě

•

Provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich
společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů

•

Učivo
Látky a jejich vlastnosti
Voda a vzduch
Horniny, nerosty a půda
Rostliny
Houby
Živočichové
Životní podmínky
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

 79
Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace

SMILE verze 2.6.1



Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.2  Přírodověda
Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy

žák:
Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském
těle

•

Projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví•
Rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa
pro hru a trávení vpolného času, uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

•

Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítně
komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o
pomoc sebe i pro jiné, ovládá způsoby komunikace s operátory
tísňových linek

•

EV: reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc•

Učivo
Lidské tělo- stavba těla, orgány, funkce
Péče o zdraví, zdravá výživa
Osobní bezpečí, krizové situace - vhodná a nevhodná místa pro hru,
dopravní značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky)
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví,
čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku

 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5.4.2  Přírodověda

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

2 2

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

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodověda

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Přírodověda

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU- 1. stupeň

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Předmět Přírodověda je povinný a je rozdělen do dvou tematických okruhů:Rozmanitost přírody a Člověk a jeho

zdraví.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání je zaměřeno na:

- základní vědomosti o lidech, živočiších, rostlinách

- přirozené hledání a objevování nových poznatků z neživé přírody

- orientaci v otázkách aktivního zdraví, svého i jiných

- fyzické a psychické změny spojené s dospíváním a adekvátní reakce na ně
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5.4.2  Přírodověda
Učební osnovy

- schopnost orientovat se a předcházet krizovým situacím (návykové látky a činnosti, osobní nebezpečí)

- schopnost organizovat svůj pracovní a odpočinkový čas

Formy realizace:

frontální výuka, práce ve dvojicích a skupinách; v terénu - vycházky, exkurze, muzeum, knihovna a dle

aktuálních nabídek jiných subjektů (např. Hnutí Brontosaurus Jeseník, Státní archiv Jeseník, Vlastivědné

muzeum Jeseník, SVČ Duha Jeseník...).

Časová dotace:

ve 4. a 5. ročníku po 2 hodinách týdně, oba ročníky jsou vyučovány spojeně

Místo realizace:

učebna 5. třídy a v terénu

Mezipředmětové vztahy:

český jazyk ( propojení s ukázkami lit. děl)

výtvarná výchova( tematické práce)

pracovní činnosti ( práce s přírodninami)

Kompetence:

Kompetence k učení

Učitel

- vede žáka k vyhledávání, třídění informací

- vede žáka k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací a jejich vzájemných vztahů

Žák

- vyhledává a třídí informace

- samostatně pozoruje a experimentuje, vyvozuje závěry

Kompetence k řešení problémů

Učitel

- zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a vyhodnocují získané informace

Žák

- vyhledává informace, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky

- uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí týkajících se zdraví jeho i jiných

Kompetence komunikativní

Učitel

- vede žáky ke komunikaci, diskuzi, formulování svých myšlenek

- respektování názorů druhých

- vede žáka k vytváření a dodržování pravidel při práci

- umožňuje prezentaci práce žáků, argumentaci, přijetí kritiky

Žák

- se snaží vyjadřovat své myšlenky a názory výstižně a kultivovaně- ústně i písemně

- naslouchá druhým lidem, ctí pravidla rozhovorů

- dle svých schopností se účinně zapojuje do diskuse a vhodně obhajuje své názory

Kompetence sociální a personální

Učitel

- vede žáky ke spolupráci při řešení problémů

- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti

Žák

- spolupracuje ve skupině, učí se hodnotit práci skupiny či spolužáků

- podílí se na utváření příjemné atmosféry a pravidel práce v týmu

- učí se řídit a usměrňovat své jednání a chování

- přispívá k diskuzi v malé skupině i v rámci celé třídy

Kompetence občanské

Učitel

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- učitel vede žáky k pochopení podstaty a nutnosti ochrany životního prostředí, ochrany vlastního zdraví i zdraví

svých blízkých
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5.4.2  Přírodověda
Učební osnovy

Žák

- respektuje přesvědčení druhých lidí

- chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy

- chápe význam ochrany zdraví, poskytne dle svých možností účinnou pomoc v krizových situacích

- aktivně se zapojuje do ochrany životního prostředí dle svých možností a schopností

- učí se vytvářet kladný postoj k přírodě

- uzná právo na omyl- svůj i ostatních

Kompetence pracovní

Učitel

- vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

- učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi

Žák

- dodržuje hygienu práce

- dodržuje bezpečnostní pravidla

- využívá svých znalostí v běžné praxi

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Tématické okruhy

Vztah člověka k prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Psychohygiena

Tématické okruhy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

4. ročník
2 týdně, P

1. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy

žák:
Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody•
Objevuje a zjišťuje princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti
mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka

•

Zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů,
zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází
shody a rozdíl v přizbůsobení organismů prostředí

•

Porovnává na základě pozorování základní projevy života na
konkrétních organismech

•

Prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy

•

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

•

Učivo
Látky a jejich vlastnosti
Voda a vzduch
Nerosty a horniny, půda
Slunce jako zdroj světla a tepla
Rostliny, houby, živočichové
Životní podmínky
Rovnováha v přírodě - přírodní společenstva
Ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody
Rizika v přírodě - rizika spojená s ročními obdobími a sezónními
činnosmi, mimořádné události způsobené přírodními vlivi a ochrana
před nimi
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5.4.2  Přírodověda
Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5. ročník
2 týdně, P

1. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy

žák:
Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti
vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období

•

Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající
rizika vzniku mimořádných situací, v modelové situaci prokáže
schopnost se účinně chránit

•

Zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází
shody a rozdíly v přizpůsobení organismů v prostředí

•

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

•

Učivo
Gravitační síla
Vesmír a Země
Rostliny, houby, živočichové
Životní podmínky
Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování přírodě a ochrana přírody

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

2. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy

žák:
účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu, odpočinek s
ohledem na sebe ale i jiné osoby

•

v modelových situacích se naučí odmítnout nabízenou návykovou
látku

•

uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a
v modelových situacích simulujících mimořádné události, vnímá
dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry
pro své chování jako chodec a cyklista

•

Využívá poznatků o lidkém těle k vysvětlení základních funkcí
jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého
způsobu života

•

Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji
dítěte před a po jeho narození

•

Uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou
zdraví a jeho preventivní ochranou

•

Rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění a zajistí
lékařskou pomoc

•

Uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v
bezpečných zbůsobech sexuálního chování mezi chlapci a
děvčaty v daném věku

•

EV: jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských
vztazích, především v rodině a v kolektivu třídy

•

EV: iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit
jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně

•

Učivo
Lidské tělo - stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby
člověka
Partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy -
rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická
stránka vztahu, etická stránka sexuality
Péče o zdraví - zdaví životní styl, správná výživa, výběr a způsob
uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim, nemoci
přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví
(hepatitida, HIV / AIDS), prevence nemocí a úrazů, první pomoc při
drobných poraněních
Návykové látky a zdraví - návykové látky, hrací automaty a počítače,
závislost, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických
médií
Asertivní odmítnutí
Osobní bezpečí, krizové situace - vhodná a nevhodná místa pro hru,
označování nebezpečných látek, dopravní značky, předcházení
rizikovým situacím v dopravě a dopravních prostředcích
(bezpečnostní prvky), šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání,
brutalita a jiné formy násilí v médiích
Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená - postup
v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén),
požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při
požáru), integrovaný záchraný systém
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví,
čísla tísňového volání, správný způsob volání a na tísňovou linku
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5.4.3  Vlastivěda
Učební osnovy

5. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5.4.3  Vlastivěda

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

1+1 1+1

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

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Vlastivěda

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Vlastivěda

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: 1. stupeň

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Předmět Vlastivěda je povinný a je rozdělen do tří tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé

a čas.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání je zaměřeno na:

- zkoumání vlivu člověka na tvářnost krajiny

- poznávání regionu, státu, Evropy, se zaměřením na přírodní podmínky, kulturní a historické zvláštnosti

- orientaci v terénu s pomocí mapy

- schopnosti pozorovat, analyzovat, srovnávat a vyprávět o jevech, věcech a dějích

- získání kladného vztahu k přírodnímu, kulturnímu a historickému dědictví

Formy realizace:

frontální výuka, práce ve dvojicích a skupinách; příležitostně také exkurze, muzeum dle aktuálních nabídek (

např. Hnutí Brontosaurus Jeseník, Vlastivědné muzeum Jeseník, Státní archiv Jeseník...)

Časová dotace:

ve 4. a 5. ročníku po 2 hodinách týdně, z toho u obou ročníků vždy 1 hodina disponibilní, oba ročníky jsou

vyučovány spojeně

Místo realizace:

učebna 3.třídy a v terénu

Mezipředmětové vztahy:

český jazyk ( propojení s ukázkami lit. děl)

výtvarná výchova( tematické práce)

Kompetence:

Kompetence k učení

Učitel

- vede žáka k vyhledávání, třídění informací

- vede žáka k samostatnému porovnávání získaných informací a jejích vzájemných vztahů
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5.4.3  Vlastivěda
Učební osnovy

Žák

- vyhledává a třídí informace

- samostatně vyvozuje závěry pro využití v současnosti i budoucnosti, uvádí věci do souvislostí

Kompetence k řešení problémů

Učitel

- zařazuje metody, při kterých žáci sami řeší problémovou situaci

- vyhledává informace, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky

Žák

- vyhledává informace, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky

- kriticky myslí

Kompetence komunikativní

Učitel

- vede žáky ke komunikaci, diskuzi,formulování svých myšlenek

- respektování názorů druhých

- vede žáka k vytváření a dodržování pravidel při práci

- umožňuje prezentaci práce žáků, argumentaci, přijetí kritiky

Žák

- se snaží vyjadřovat své myšlenky a názory výstižně a kultivovaně- ústně i písemně

- naslouchá druhým lidem, ctí pravidla rozhovorů

- dle svých schopností se účinně zapojuje do diskuse a vhodně obhajuje své názory

Kompetence sociální a personální

Učitel

- vede žáky ke spolupráci při řešení problémů

- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti

Žák

- spolupracuje ve skupině, učí se hodnotit práci skupiny či spolužáků

- podílí se na utváření příjemné atmosféry a pravidel práce v týmu

- učí se řídit a usměrňovat své jednání a chování

- přispívá k diskuzi v malé skupině i v rámci celé třídy

Kompetence občanské

Učitel

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- učitel vede žáky ke kladnému vztahu ke kulturnímu a historickému dědictví

Žák

- respektuje přesvědčení druhých lidí

- chápe základní historické souvislosti

- chápe význam ochrany historických památek

- učí se vytvářet kladný postoj k tradicím a výsledkům práce minulých generací

- uzná právo na omyl- svůj i ostatních

Kompetence pracovní

Učitel

- vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti

- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi

- vede žáka k ochraně kulturních a společenských hodnot

Žák

- dodržuje bezpečnostní pravidla

- využívá svých znalostí v běžné praxi

- chrání výsledky kulturních a společenských hodnot

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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5.4.3  Vlastivěda
Učební osnovy

Objevujeme Evropu a svět

Tématické okruhy

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

Tématické okruhy

4. ročník
1+1 týdně, P

1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy

žák:
Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich
a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

•

Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke
krajině a státu

•

Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map•
Vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích
lidí na mapách naší republiky

•

Vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody , osídlení,
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního
a vlastnického

•

Rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé její zástupce,
symboly našeho státu a jejich význam

•

Učivo
Okolní krajina (místní oblast, region)
Regiony ČR (Praha a vybrané oblasti ČR)
Naše vlast, armáda ČR
Mapy obecně zeměpisné a tematické

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

2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy

žák:
Vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi
lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci
a dívkami, v rodině, v obci (městě)

•

Rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat
nemohou a která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy

•

Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své
názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu
řešení

•

Poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na
změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního
prostředí, obce (města)

•

Orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v
běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všach chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdysi půjčovat a jak vracet dluhy

•

Učivo
Soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie ....
Chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, ohleduplnost,
etické zásady, zvládání vlastní emocionality, rizikové situace,
rizikové chování, předcházení konfliktům
Vlastnictví - soukromé, veřejné a osobní, rozpočet, příjmy a výdaje
domácností, hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby
placení, banka jako správce peněz, úspory, půjčky
Právo a spravedlnost - základní lidská práva, práva a povinnosti ve
škole, protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů
a majetků včetně nároků na reklamaci...
Kultura

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.4.3  Vlastivěda
Učební osnovy

4. ročník

3. Lidé a čas
Očekávané výstupy

žák:
Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení
vztahů mezi ději a mezi jevy

•

Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti

•

Rozezná současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a součastnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik

•

Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce
předků na našem území v minulosti a součastnosti s využitím
regionálních specifik

•

Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a
významných dnů

•

Učivo
Orientace v čase a časový řád
Současnost a  minulost v našem životě
Regionální památky
Báje, mýty, pověsti

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

5. ročník
1+1 týdně, P

1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy

žák:
Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map, vyhledává
jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky, Evropy a polokoulí

•

Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z
vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší oblasti a v
jiných zemích

•

Učivo
Okolní krajina (místní oblas, region)
Evropa a svět

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy

žák:
Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své
názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu
řešení

•

Poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na
změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního
prostředí, obce (města)

•

Rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat
nemohou a která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy

•

Vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi
lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci
a dívkami, v rodině, v obci (městě)

•

Učivo
Soužití lidí
Chování lidí
Právo a spravedlnost
Kultura

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.5  Člověk a společnost
Učební osnovy

5. ročník

3. Lidé a čas
Očekávané výstupy

žák:
Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti, zdůvodní základní
význam nemovitých i movitých kulturních památek

•

Rozezná současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a součastnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik

•

Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce
předků na našem území v minulosti a součastnosti s využitím
regionálních specifik

•

Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a
významných dnů

•

Učivo
Orientace v čase a časový řád
Současnost a minulost v našem životě

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

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi

potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci

poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich

rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s

důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření

společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k

evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická

Evropa budována. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních

a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k

úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot.

Ve vzdělávací oblasti člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání

poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat

společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení,

nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích.

Vzdělávací oblast člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství. Ve svém

vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast člověk a jeho svět.

Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého života školy a mají

přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru Zeměpis, který je v zájmu zachování jeho

celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti člověk a příroda.

Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je

kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání

historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily

vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století,

kde leží kořeny většiny současných společenských jevů.

Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a

prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů.

Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale

je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné

budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin

místních.

Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální

realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému

sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního

jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších

5.5  Člověk a společnost
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby

zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla

společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí

občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky

k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

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

vede žáka k:

- rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření a

upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře

- odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v

reálném a historickém čase

- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a

procesy v evropském a celosvětovém měřítku

- utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost

- rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke

snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti

- vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a

společenskovědního charakteru

- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a

ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a

událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně

souvislostí mezinárodních a globálních

- úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem

(zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství

- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti

- utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a

sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí

- utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního

nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání

na roli žen ve společnosti

- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům

demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci

- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k

zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv

5.5.1  Dějepis

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

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

2 2 2 1

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Dějepis

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Dějepis

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:
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Obsahové, organizační a časové vymezení:

Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti, umožňuje žákům pochopit lépe historické jevy

a děje. Vede žáky k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis je zaměřeno na:

- rozvíjení vlastního historického vědomí

- vnímání obrazu hlavních vývojových linií

- získávání orientace v historickém čase

- pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů

- chápání kulturní rozmanitosti světa

- utváření pozitivního hodnotového systému

Formy realizace:

vyučovací hodina - samostatná práce, skupinová práce, práce s literaturou a jinými prameny, práce s mapou,

soutěže, hry,, projekty,...

Časová dotace:

6. - 8. ročník - 2 hodiny týdně

9. ročník - 1 hodina týdně

V 6. a 7. ročníku se vyučuje 1 hodina spojeně.

Místo realizace:

kmenová učebna

Mezipředmětové vztahy:

zeměpis – orientace v prostoru, územní rozsah států,…

matematika, fyzika, přírodopis, chemie – vědecké poznatky, rozvoj vědy a techniky,…

výtvarná výchova – stavební slohy, umělecká díla, významní umělci,…

hudební výchova – vývoj hudebních projevů, významní skladatelé,…

jazyky – významní spisovatelé a jejich tvorba,…

občanská výchova – člověk a společnost, stát a státní zřízení, lidská a občanská práva, volební systém,…

tělesná výchova – odkaz řecké kultury, olympijské hry,…

Kompetence:

Kompetence k učení

žák - vyhledává a třídí informace

- uvádí věci do souvislostí

učitel - zadává úkoly k samostatné tvůrčí práci

- organizuje a řídí vlastní učení

Kompetence k řešení problémů

žák - samostatně řeší problémy

- učí se zdůvodňovat správnost svého tvrzení

učitel - zadává žákům problémové úkoly

Kompetence komunikativní

žák - snaží se vyjadřovat své myšlenky a názory

- naslouchá projevům druhých

učitel - vytváří prostor pro komunikaci mezi žáky

Kompetence sociální a personální

žák - spolupracuje ve skupině

učitel - podněcuje žáky k argumentaci

Kompetence občanské

žák - respektuje názory ostatních

- chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví

učitel - vede žáky k diskusi a vzájemnmému naslouchání
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Kompetence pracovní

žák - dodržuje vymezená pravidla

učitel - vede žáky k dodržování vymezených pravidel

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Tématické okruhy

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Tématické okruhy

6. ročník
2 týdně, P

1. Úvod do učiva
Očekávané výstupy

žák:
uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných
poznatků

•

uvede příklady zdrojů informací o minulosti•
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány•
orientuje se na časové ose a v historické mapě•
řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu•

Učivo
Význam zkoumání dějin
Získávání informací o dějinách
Historické prameny
Teorie vzniku světa

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

2. Pravěk
Očekávané výstupy

žák:
charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a
duchovní kulturu

•

objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro
lidskou společnost

•

uvede příklady archeologických kultur na našem území•

Učivo
Starší doba kamenná
-způsob života jednotlivých vývojových typů člověka
Mladší doba kamenná
-způsob života a obživy
-počátky řemesel
Doba kovů
-rozvoj řemesel a obchodu
-zánik rodové společnosti
Naše země v období pravěku

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

6. ročník

3. Starověk
Očekávané výstupy

žák:
rozpozná souvislost mezi přirodními podmínkami a vznikem
prvních velkých zemědělských civilizací

•

uvede nejvýznamnější typy památek. které se staly součástí
světového kulturního dědictví

•

demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury•
uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci•
uvede zrod  křesťanství a souvislost s judaismem•
porovná formy vlády a postavení společenských skupin v
jednotlivých státech

•

vysvětlí podstatu antické demokracie•

Učivo
Nejstarší státy
-charakteristické rysy oblasti
-nejstarší starověké civilizace
-vývoj společnosti
-náboženské představy
-počátek písma a kultury
-přínos starověkých civilizací
Řecko
-kořeny řecké civilizace
-archaické a klasické období
-Makedonie,helénismus
Řím
-království
-republika
-císařství
-počátky křesťanství
-římská kultura
-rozpad římské říše

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. ročník
2 týdně, P

1. Středověk
Očekávané výstupy

žák:
popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v
důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států

•

porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a
islamské kulturní oblasti

•

objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a
postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech

•

vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka,
konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke
kacířství a jiným věroukám

•

ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti•
uvede příklady románské a gotické kultury•
vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky
žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto požadavky

•

vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život•
popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a
důsledky

•

objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené
do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení
uvnitř habsburské monarchie

•

rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede
jejich představitele a příklady významých kulturních památek

•

Učivo
Zrod středověké Evropy :
Stěhování národů
Byzantská říše
Franská říše
Arabská říše
Normané
Sámova říše
Velkomoravská říše
Vznik českého státu
Vztahy k sousedním zemím :
Svatá říše římská, Polsko, Kyjevská Rus, Uhry
Český stát v 11. – 13. století
Pohled do světa
Rozdělení církve
Křížové výpravy
Český stát za Lucemburků
Gotická kultura
Pohled do světa
Husitství
Český stát za vlády Jiřího z Poděbrad a Jagellovců
Objevné plavby
Renesance a humanismus

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

7. ročník

8. ročník
2 týdně, P

1. Novověk
Očekávané výstupy

žák:
objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její
důsledky

•

na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus,
konstituční monarchie, parlamentarismus

•

vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny
ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci
společnosti

•

objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a
napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých
společenských struktur v Evropě na straně druhé

•

porovná jednotlivé fáze utváření novodobého národa v souvislosti
s národními hnutími vybraných evropských národů

•

charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin•
uvede požadavky formulované ve vybraných evropských
revolucích

•

na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy•
vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení
nerovnoměrností vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně
důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla

•

charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií•

Učivo

Počátky abs. monarchií
Náboženská reformace
Habsburkové na českém trůnu, vznik habsburské monarchie
Třicetiletá válka
Svět ve 2.pol.17. a v 18.st., nástup
kapitalistických vztahů
České země po třicetileté válce, v období osvícenského absolutismu
Velká francouzská revoluce
Svět v první polovině 19. století
Nástup průmyslové revoluce,
 národní obrození
revoluční rok 1848 v našich zemích
Svět ve druhé polovině 19. století
Naše politika – snaha o česko – německé vyrovnání

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

9. ročník
1 týdně, P
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

9. ročník

1. Moderní doba
Očekávané výstupy

žák:
na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách
a jeho důsledky

•

rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů•
charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v
širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich
existence pro svět

•

-dokáže zdůvodnit, v čem spočívala zásluha TGM o vznik ČSR
rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu•

na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských práv

•

zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a
jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí

•

vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa•
uvede příklady střetávání obou bloků•
vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody
euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce

•

posoudí postavení rozvojových zemí•
prokáže základní orientaci v problémech současného světa•

Učivo
Česká politika po pádu absolutismu, sociální a  kulturní vývojPrvní
světová válka
Situace v Rusku, ruské revoluce
Vznik ČSR, hospodářsko-politický rozvoj republiky, sociální
a národnostní problémy
Svět po 1.sv. válce
mezinárodně politická situace Evropy ve 20. letech
ČSR nový stát v Evropě
Světová hospodářská krize
ČSR – boj o záchranu demokracie a samostatnosti státu
Druhá světová válka
Ztráta samostatnosti
Rozpory mezi velmocemi
ČSR po osvobození, omezená demokracie
Studená válka
ČSR pod vládou KSČ
Sametová revoluce, vznik České republiky

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5.5.2  Občanská výchova

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

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

1 1 1 1

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství

VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: Občanská výchova

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU :

Obsahové, časové a organizační vymezení:

 Občanská výchova je předmět, který seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích,

s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení

jednotlivců do občanského života. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, motivuje žáky k aktivní účasti na

životě v demokratické společnosti. Vyučuje se pouze na 2. stupni.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání  je zaměřena na:

- postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

- orientaci ve významných okolnostech společenského života

- utváření vztahů žáků ke skutečnosti

- formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života

- formování vědomí odpovědnosti za vlastní život

- vedení k sebepoznávání

Časová dotace:

6. – 9. ročník 1 vyučovací hodina týdně

6. a 7. ročník a 8. a 9. ročník se vyučují spojeně.

Místo realizace:

 třída, učebna PC

Formy realizace:

Výuka v 6. ročníku probíhá podle interaktivní učebnice.

- vyučovací hodina - skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná práce, soutěže, testy

dramatizace, projekty, video, dataprojektor, PC...

- besedy

- exkurze

- vycházky

Mezipředmětové vztahy:

Výchova ke zdraví ( Rodina, Mé vnitřní já)

Dějepis ( novodobé dějiny)

Kompetence:

Kompetence k učení

 Žáci - vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších

celků, nalézají souvislosti

- získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry

Učitel - vede žáky k ověřování důsledků

- poskytuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

Kompetence k řešení problémů

Žáci - tvořivě přistupují k řešení problému, vyhledávají vhodné informace, pracují s nimi a nalézají řešení

- učí se kriticky myslet a jsou schopni hájit svá rozhodnutí

Učitel - klade otevřené otázky

- umožní volný přístup k pomůckám

Kompetence komunikativní

Žáci - formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně

- naslouchají promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují

- komunikují na odpovídající úrovni

- využívají ke komunikaci vhodné komunikační postupy

Učitel - projevuje zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků

- vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu

- podněcuje žáky k argumentaci

- vytváří příležitostí pro komunikaci mezi žáky

Kompetence sociální a personální

Žáci - spolupracují v týmu, vzájemně si naslouchjía pomáhají

- upevňují dobré mezilidské vztahy

- hodnotí svoji práci i práci ostatních

Učitel - hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

- vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti

Kompetence občanské

Žáci - znají legislativu a obecné morální zákony a dodržují je

- respektují názory ostatních

 95
Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace

SMILE verze 2.6.1



Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

- formují si volní a charakterové rysy

- zodpovědně se rozhodují podle dané situace

Učitel - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů

Kompetence pracovní

Žáci - jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce

Učitel - dodává sebedůvěru

- napomáhá podle potřeby při cestě ke správnému řešení

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Tématické okruhy

Lidské vztahy

Princip sociálního smíru a solidarity

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Tématické okruhy

Seberegulace a sebeorganizace

Mezilidské vztahy

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

Tématické okruhy

Formy participace občanů v politickém životě

Občanská společnost a škola

6. ročník
1 týdně, P
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Učební osnovy

6. ročník

1. Člověk ve společnosti
Očekávané výstupy

žák:
umí se orientovat v kalendáři•
pochopí slovo pravidlo•
objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich
používání

•

posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole,
v obci

•

Učivo
Člověk v rytmu času, kalendář, svátky a významné dny
Naše škola, školní řád, žákovská samospráva
Naše obec, region, kraj
Naše vlast, státní symboly, významné osobnosti

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Člověk, stát a hospodářství
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace•
sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a
výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží
nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu
domácnosti

•

Učivo
Vztahy v rodině, rodinné problémy
Hospodaření domácnosti, rozpočet domácnosti, finance rodiny

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

3. Člověk, stát a právo
Očekávané výstupy

žák:
seznámí se se základními lidskými právy•

Učivo
Všeobecná deklarace lidských práv
Úmluva o právech dítěte
Respektování pravidel

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

7. ročník
1 týdně, P
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Učební osnovy

7. ročník

1. Člověk ve společnosti
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých
životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi
řeší nenásilným způsobem

•

kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k
působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí

•

zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá z ní akce,
které ho zajímají

•

objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí,
zaujímá tolerantní postoje k menšinám

•

rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu•
zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi
lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat
lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu

•

Učivo
Vliv rodiny a školy
Komunikace
Média
Kultura a umění
Náboženství
Slušnost pro každý den

 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Lidské vztahy

Princip sociálního smíru a solidarity

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Člověk, stát a hospodářství
Očekávané výstupy

žák:
zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu
vystupuje

•

rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního
vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady

•

Učivo
Majetek a vlastnictví

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

3. Člověk, stát a právo
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná
jejich znaky

•

vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a
uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní
život občanů

•

posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí
povinnostem občana při zajišťování obrany státu

•

Učivo
Stát
Řízení společnosti
Formy státu
Volby
Lidská práva v dokumentech
Morálka a mravnost
Všeobecná deklarace lidských práv
Úmluva o právech dítěte

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Formy participace občanů v politickém životě

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

7. ročník

4. Mezinárodní vztahy, globální svět
Očekávané výstupy

žák:
uvědomuje si potřebu spolupráce mezi zeměmi, popíše výhody
spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v
zahraničních misích

•

rozpoznává netolerantní, rasisické, xenofobní a extremistické
projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům
lidské nesnášenlivosti

•

Učivo
Spolupráce mezi zeměmi Evropy
Tolerance k národnostním menšinám
Nadnárodní společenství
Obrana státu

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. ročník
1 týdně, P

1. Člověk jako jedinec
Očekávané výstupy

žák:
objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní
osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy
s druhými lidmi i kvalitu života

•

posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálníchí i
společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a
překonávání překážek

•

popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky
a pěstovat zdravou sebedůvěru

•

rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i
u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování s
jednání

•

Učivo
Osobnost
Psychické procesy a stavy
Člověk v sociálních vztazích
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Člověk, stát a hospodářství
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede
příklady jejich součinnosti

•

na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu
fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a
její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny a její změny , na
příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH,
popíše vliv inflace na hodnotu peněz

•

Učivo
Základní ekonomické pojmy
Výrobní a nevýrobní odvětví
Trh zboží a trh práce
Tvorba ceny, inflace

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

 99
Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace

SMILE verze 2.6.1



Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.2  Občanská výchova
Učební osnovy

8. ročník

3. Člověk, stát a právo
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i
jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se
podílejí na správě obcí, krajů a státu

•

objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro
každodenní život občanů

•

přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a
respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam
ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při
zajišťováni obrany státu

•

Učivo
Právo a morálka
Ústava ČR
Moc zákonodárná, výkonná, soudní
Základní práva a svobody
Úmluva o právech dítěte
Politický systém
Právo v Evropě

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

9. ročník
1 týdně, P

1. Člověk, stát a právo
Očekávané výstupy

žák:
uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí,
krajů a státu

•

popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů,
uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů
jejich uplatňování

•

přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a
respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam
ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při
zajišťování obrany státu

•

provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede
příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy -
osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci

•

dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje
si rizika jejich porušování

•

rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede
příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů

•

rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede
jejich příklady

•

 diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání•
objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví,
pracovní poměr, manželství

•

Učivo
Občan obce, státu, EU
Občan a právo
Právní ochrana
 

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.6  Člověk a příroda
Učební osnovy

9. ročník

2. Člověk, stát a hospodářství
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých
oblastí stát směřuje své výdaja, uvede příklady dávek a příspěvků,
které ze státního rozpočtu získávají občané

•

vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí,
vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější
druhy pojištění a navrhne, kdy je využít

•

na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního
a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a
kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení

•

uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými
prostředky a způsoby krytí deficitu

•

Učivo
Národní hospodářství
Státní rozpočet
Peněžní ústavy
 

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

3. Mezinárodní vztahy, globální svět
Očekávané výstupy

žák:
uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady
a zápory

•

uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj
osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro
život lidstva

•

objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady
možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální
úrovni - v obci, regionu

•

uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj
ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při
zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru

•

Učivo
Globální problémy současnosti
Ohrožené životní prostředí
Celosvětové společenské problémy

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

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům

prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný

základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií

a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.

V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně

propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování

přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje

vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům),

kritického myšlení a logického uvažování.

Vzdělávací obory vzdělávací oblasti člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, svým

činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních

procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště

významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti.

Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit,

vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a

vyvozovat z nich závěry. Žáci

se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se

stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické

problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.

5.6  Člověk a příroda
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti,

podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních

zdrojích a vlivy lidské činností na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v

přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle

využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje.

Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i uvědomování si

pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním, chemickým a přírodopisným

vzděláváním - také vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti

přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v

Evropě i ve světě.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní charakter, je v zájmu

zachování celistvosti oboru umístěn celý v této vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast člověk a příroda navazuje

na vzdělávací oblast člověk a jeho svět, která na

elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání, a kooperuje

především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, člověk a společnost, člověk a zdraví a člověk a

svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

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

- zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování,

měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování

- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky formulovat a

hledat na ně adekvátní odpovědi

- způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými

způsoby

- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení

vyslovovaných hypotéz či závěrů

- zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví

ostatních lidí

- porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí

- uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího

využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy

- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími

životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí

5.6.1  Fyzika

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

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

1 1+1 2 1

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Fyzika

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Fyzika

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU - 2. stupeň:
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Předmět navazuje na výuku zejména matematiky, prvouky, vlastivědy a přírodovědy na stupni prvním. Obsahově

se fyzika člení do několika oblastí, které pokrývají široké spektrum přírodních jevů. Dává jim potřebný základ

pro lepší porozumění a využívání současných technologií a pomáhá jim tak lépe se orientovat v běžném životě.

Hlavní důraz je kladen na praktické činnosti realizující se formou pokusů, experimentů či měření a co nejužší

propojení s podmínkami v reálném životě.

Fyzika se snaží podporovat samostatné a otevřené myšlení žáků, umožňuje jim kriticky se zamýšlet nad

zadanými problémy souvisejícími s přírodními jevy a vyjadřovat k nim vlastní názory. V neposlední řadě vede

žáky k pochopení složitosti a komplexnosti vztahů člověka a přírodního prostředí a rozvíjení enviromentálního

povědomí.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na:

- poskytnutí prostředků a metod pro hlubší porozumění přírodním faktům

- využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností

potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání

- umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se

- učí aplikovat fyzikální poznatky v praktickém životě

- vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních

zdrojích

Formy realizace:

vyučovací hodina - metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - frontální výuka

s demonstračními pomůckami, skupinová práce (s využitím technických pomůcek), krátkodobé projekty, práce

na PC, dialog, vyhledávání informací, samostatná práce, laboratorní práce

Časová dotace:

1 hodina týdně v 6. a 9. ročníku

2 hodiny týdně v 7. a 8. ročníku, z toho v 7. ročníku je jedna hodina disponibilní

V 7. a 8. ročníku se vyučuje 1 hodina spojeně.

Místo realizace:

učebna fyziky a chemie, učebna PC

Mezipředmětové vztahy:

přírodopis (sluch, zrak, ochrana přírody a životního prostředí)

chemie (složení látek, znečištění atmosféry, hydrosféry, insekticidy, herbicidy, pesticidy)

informatika (vyhledávání aktuálních informací a jejich zpracování)

zeměpis (vesmír, sluneční soustava, ochrana přírody a životního prostředí, rozšíření rostlin a živočichů,

využívání přírodního bohatství)

Kompetence:

Kompetence k učení

Žák:

- vyhledává, třídí a propojuje získané informace, přitom využívá i prostředků výpočetní techniky

- orientuje se v různých encyklopediích

- si osvojuje základní pojmy ve fyzice, hledá mezi nimi souvislosti

- samostatně pozoruje a vyvozuje závěry

Učitel:

- zadává úkoly k samostatnému vyhledávání informací, jejich třídění a propojování a k nalézání souvislostí

- vede žáky ke správnému používání odborné terminologie

- zadává úkoly k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací

Kompetence k řešení problémů

Žák:

- vyhledává potřebné informace

- uvědomuje si, že je člověk nedílnou součástí přírody

Učitel:

- zařazuje metody, při kterých žáci sami vyhledávají informace, navrhují řešení, docházejí k závěrům
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

a vyhodnocují získaná fakta

Kompetence komunikativní

Žák:

- pracuje ve skupinách, práce je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi

- vhodně obhajuje své názory

- své myšlenky se snaží vyjadřovat výstižně a to jak ústně, tak písemně

Učitel:

- umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení

ostatních, argumentovat, přijmout názory ostatních žáků

- vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě

- vede žáky k užívání správné terminologie

Kompetence sociální a personální

Žák:

- spolupracuje při řešení problémů s ostatními žáky

- se učí hodnotit práci svou i druhých

Učitel:

- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti ve skupině

- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a předem stanovených pravidel práce ve skupině

Kompetence občanské

Žák:

- respektuje názory ostatních

- se zodpovědně rozhoduje podle dané situace

- zapojuje se dle svých možností a schopností do ochrany životního prostředí

- vytváří si kladný postoj k přírodě a technice

Učitel:

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- vede žáky k pochopení možností vědy a techniky a jejich vlivu na život člověka

- vede žáky k myšlení v globálních souvislostech

Kompetence pracovní

Žák:

- dodržuje hygienu práce a bezpečnostní pravidla

- využívá svých znalostí v běžné praxi

- si efektivně organizuje vlastní práci

Učitel:

- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel hlavně při práci s elektrickým zařízením

- zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh

- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
1 týdně, P

1. Látka a těleso
Očekávané výstupy

žák:
Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek
neustále pohybují a vzájemně na sebe působí

•

Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny
charakterizující látky a tělesa

•

Předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho
teploty

•

Využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a
objemem při řešení praktických problémů

•

Učivo
Druhy látek, těles
Tělesa, jejich tvar a objem
Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek
Částicové složení látek (molekula, atom)
Neustálý pohyb částic, difúze, Brownův pohyb
Složení a model atomu, iont
Pojem fyzikální veličina
Měření fyzikálních veličin, odchylka měření
Délka, dráha
Obsah, objem tělesa
Hmotnost tělesa
Čas
Teplota
Změna objemu tělesa při změně teploty
Hustota látky, její výpočet, výpočet hmotnosti z objemu a hustoty

 

 

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

2. Síla
Očekávané výstupy

žák:
Změří velikost působící síly•

Učivo
Znázornění síly
Měření síly
Gravitační pole a síla, její výpočet

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

3. Elektromagnetické a světelné děje
Očekávané výstupy

žák:
Sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje
správně schéma reálného obvodu

•

Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na
magnet a cívku s proudem a vlivu změny magnetického pole v
okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní

•

Učivo
Magnety, magnetické pole, magnetická indukce
Bezpečnost práce při zacházení s elektrickými spotřebiči
Elektrický obvod - zdroj napětí, spotřebič, spínač
Elektrické napětí a elektrický proud
Měření elektrického napětí a proudu, voltmetr, ampérmetr
Elektromagnet a jeho užití

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

7. ročník

7. ročník
1+1 týdně, P

1. Pohyb těles - síly
Očekávané výstupy

žák:
Rozhodne jaký druh pohybu tělesa koná vzhledem k jinému tělesu•
Využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi
rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles

•

Určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso,
jejich velikosti, směry a výslednici

•

Využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn
pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých
situacích

•

Aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických
problémů

•

Učivo
Pohyb a klid tělesa, základní pojmy
Druhy pohybů tělesa
Výpočet rychlosti rovnoměrného pohybu
Výpočet průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu
Výpočet dráhy z rychlosti a času, grafické znázornění závislosti
dráha-čas
Skládání sil stejného směru, výslednice sil
Skládání sil opačného směru
Rovnováha sil
Skládání různoběžných sil
Těžiště těles
Rovnovážná poloha těles
Účinky síly na těleso
Newtonovy pohybové zákony
Tření, třecí síla
Otáčivá tělesa - moment síly
Páky
Kladky
Tlak, tlaková síla
 

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

2. Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
Očekávané výstupy

žák:
Využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro
řešení konkrétních praktických problémů

•

Předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině
chování tělesa v ní

•

Učivo
Tekutiny
Vlastnosti kapalných tělěs
Pascalův zákon - hydraulická zařízení
Hydrostatický tlak - úvahy a výpočty
Vztlaková síla, Archimédův zákon
Plování těles v kapalině
Vlastnosti plynů
Atmosféra, atmosférický tlak, tlak vzduchu
Archimédův zákon pro plyny
Tlak plynu, přetlak, podtlak

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

3. Elektromagnetické a světelné děje
Očekávané výstupy

žák:
Využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém
optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a
úloh

•

Rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích,
zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této
skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami

•

Učivo
Zdroje světla, optické prostředí, stín, vržený stín, polostín
Rychlost světla ve vakuu a v různých prostředích
Odraz světla, rovinná zrcadla, zakřivená zrcadla
Lom světla, čočky
Optický hranol, rozklad světla, barvy
Sluneční soustava, zatmění Měsíce a Slunce

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

7. ročník

8. ročník
2 týdně, P

1. Energie
Očekávané výstupy

žák:
Určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí
změnu energie tělesa

•

Využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a
časem

•

Využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem
energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh

•

Zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických
zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí

•

Určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem•

Učivo
Práce ve fyzikálním smyslu, výpočet práce
Fyzikální veličina výkon, výpočet výkonu, účinnost
Pojem energie, druhy energie a jejich rozlišení
Vzájemná přeměna energie, spojení práce a energie
Teplo - vnitřní energie tělesa, možnosti změny vnitřní energie tělesa
Teplo přijaté a odevzdané
Měrná tepelná kapacita, určení tepla při tepelné výměně
Tepelná výměna, druhy tepelné výměny
Změny skupenství, tání a tuhnutí, vypařování, var, kondenzace
Tepelné motory, druhy, rozdělení, principy činnosti
 

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

2. Pohyb těles - síly
Očekávané výstupy

žák:
Určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso,
jejich velikosti, směry a výslednici

•

Učivo
- proudění kapalina a plynů
- odporová síla
- vztlaková síla, létání

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

3. Elektromagnetické a světelné děje
Očekávané výstupy

žák:
Rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich
vlastností

•

Sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje
správně schéma reálného obvodu

•

Využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických
problémů

•

Učivo
- elektrické jevy, elektrický náboj, elektrické pole
- vodič a izolant v elektrickém poli
- grafické znároznění magnetického a elektrického pole
- bezpečnost práce při zacházení s elektrickými spotřebiči
- elektrický obvod - elektrický proud
- měření elektrického proudu
- elekrické napětí a jeho měření
- elektrický odpor, Ohmův zákon
- elektrický odpor vodiče
- zapojení za sebou (sériově)
- zapojení vedle sebe (paralelně)
- reostat, potenciometr
- elektrická práce, výkon a příkon

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
1 týdně, P

1. Elektromagnetické a světelné děje
Očekávané výstupy

žák:
Obvodu sestaví správně podle schématu elektrický obvod a
analyzuje správně schéma reálného obvodu

•

Rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud
a napětí

•

Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na
magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v
okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní

•

Zapojí správně polovodičovou diodu•
Rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích,
zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této
skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami

•

Využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém
optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a
úloh

•

Učivo
- magnety, cívka s elektrickým proudem
- cívka s proudem v magnetickém poli
- stejnosměrný elektromotor
- elektromagnetická indukce
- střídavý elektrický proud, alternátor
- střídavý elektromotor, generátor
- měření napětí střídavého proudu
- transformátor, transformace, využití
- rozvod a přenos elektrické energie
- elektrický proud v kapalinách
- elektrický proud v plynech
- polovodiče a jejich využití
- elektromagnetické vlny, druhy a zdroje záření
- lom světla ke kolmici, od kolmice, zobrazení předmětu tenkou
spojkou a rozptylkou, praktické využití
- optické vady oka a jejich náprava
- optické přístroje

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

2. Zvukové jevy
Očekávané výstupy

žák:
Rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje
příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku

•

Objasnění pojmu ultrazvuk, infrazvuk.

Posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní
prostředí

•

Učivo
- zdroje zvuku, šíření zvulu v různých prostředích
- rychlost zvuku v různých prostředích
- kmitočet zvuku, infrazvuk, ultrazvuk a jejich využití v praxi
- hlasitost zvuku, vliv hlasitosti zvuku na organismus člověka
a životní prostředí
- odraz zvuku na překážce, ozvěna, pohlcování zvuku

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

3. Energie
Očekávané výstupy

žák:
Zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických
zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí

•

Učivo
- atom, jádro atomu, radioaktivita
- jaderná energie, její získání a využití, nebezpečí spojená
s jadernou energií
- výroba elektrické energie a vliv na životní prostředí

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

9. ročník

4. Vesmír
Očekávané výstupy

žák:
Objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb
planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet

•

Rozdělení elektrických strojů na elektromotory, generátory,
transformátory, princip činnosti a použití.

Odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností•

Učivo
- sluneční soustava - její hlavní složky
- hvězdy - jejich složení, život hvězd

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

5.6.2  Chemie

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

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

2 1

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Chemie

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Chemie

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU - 2. stupeň:

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Předmět navazuje na výuku zejména prvouky a přírodovědy na stupni prvním. Obsahově se chemie člení do

několika oblastí, které pokrývají široké spektrum přírodních jevů. Vzdělávání v předmětu chemie směřuje

k podchycení a rozvíjení zájmu o obor, učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích. Dává žákům

potřebný základ pro lepší porozumění a využívání současných technologií a pomáhá jim tak lépe se orientovat

v běžném životě. Hlavní důraz je kladen na praktické činnosti realizující se formou pokusů, experimentů a co

nejužší propojení s podmínkami v reálném životě.

Chemie se snaží podporovat samostatné a otevřené myšlení žáků, umožňuje jim kriticky se zamýšlet nad

zadanými problémy souvisejícími s přírodními jevy a vyjadřovat k nim vlastní názory. V neposlední řadě vede

žáky k pochopení složitosti a komplexnosti vztahů člověka a přírodního prostředí a rozvíjení enviromentálního

povědomí.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na:

- vysvětlení a zdůvodnění chemických jevů

- získání dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

- pochopení nutnosti dodržovat pravidla bezpečné práce s chemikáliemi

- poskytnutí prostředků a metod pro hlubší porozumění přírodním faktům

- využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností

potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání

- umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se

- vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

zdrojích

Formy realizace:

vyučovací hodina - metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - frontální výuka

s demonstračními pomůckami, problémové vyučování, chemický pokus, skupinová práce, krátkodobé projekty,

práce na PC, dialog, vyhledávání informací, samostatná práce, laboratorní práce

Časová dotace:

2 hodiny týdně v 8. ročníku, 1 hodina v 9. ročníku

Místo realizace:

učebna fyziky a chemie, učebna PC

Mezipředmětové vztahy:

přírodopis (ochrana přírody a životního prostředí, význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví)

informatika (vyhledávání aktuálních informací a jejich zpracování)

zeměpis (ochrana přírody a životního prostředí, surovinové zdroje chemického průmyslu)

fyzika (stavba a složení látek, fyzikální vlastnosti látek, energie)

matematika (procenta, trojčlenka)

Kompetence:

Kompetence k učení

Žák:

- vyhledává, třídí a propojuje získané informace, přitom využívá i prostředků výpočetní techniky

- orientuje se v různých encyklopediích

- si osvojuje základní pojmy v chemii, hledá mezi nimi souvislosti

- samostatně pozoruje a vyvozuje závěry

Učitel:

- zadává úkoly k samostatnému vyhledávání informací, jejich třídění a propojování a k nalézání souvislostí

- vede žáky ke správnému používání odborné terminologie

- zadává úkoly k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací

Kompetence k řešení problémů

Žák:

- vyhledává potřebné informace

- uvědomuje si, že je člověk nedílnou součástí přírody

Učitel:

- zařazuje metody, při kterých žáci sami vyhledávají informace, navrhují řešení, docházejí k závěrům

a vyhodnocují získaná fakta

Kompetence komunikativní

Žák:

- pracuje ve skupinách, práce je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi

- vhodně obhajuje své názory

- své myšlenky se snaží vyjadřovat výstižně a to jak ústně, tak písemně

Učitel:

- umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení

ostatních, argumentovat, přijmout názory ostatních žáků

- vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě

- vede žáky k užívání správné terminologie

Kompetence sociální a personální

Žák:

- spolupracuje při řešení problémů s ostatními žáky

- se učí hodnotit práci svou i druhých

Učitel:

- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti ve skupině

- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a předem stanovených pravidel práce ve skupině
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

Kompetence občanské

Žák:

- respektuje názory ostatních

- se zodpovědně rozhoduje podle dané situace

- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

- chápe význam ochrany zdraví

- dovede dle svých možností poskytnout první pomoc

- zapojuje se dle svých možností a schopností do ochrany životního prostředí

Učitel:

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- vede žáky k pochopení možností vědy a techniky a jejich vlivu na život člověka

- vede žáky k myšlení v globálních souvislostech

Kompetence pracovní

Žák:

- dodržuje hygienu práce a bezpečnostní pravidla

- využívá svých znalostí v běžné praxi

- si efektivně organizuje vlastní práci

Učitel:

- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel hlavně při práci s elektrickým zařízením

- zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh

- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

8. ročník
2 týdně, P

1. Pozorování, pokus a bezpečnost práce
Očekávané výstupy

žák:
Určí společné a rozdílné vlastnosti látek•
Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými
látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost
vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí

•

Objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s
únikem nebezpečných látek

•

Učivo
Úvod
Pokus a pozorování jako prostředek rozlišení vlastností látek,
chemická reakce
Zásady bezpečné práce, nebezpečné látky a přípravky - R-věty, S-
věty, varovné značky
Postup při ohrožení nebezpečnými látkami
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

8. ročník

2. Směsi
Očekávané výstupy

žák:
Rozlišuje směsi a chemické látky•
Vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení•
Vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek•
Navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o
známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi

•

Rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití•
Uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním
prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření
a způsoby likvidace znečištění

•

Učivo
Směsi, druhy směsí, složky směsi
Roztoky, koncentrace, hmotnostní zlomek, nasycenost
Faktory ovlivňující rozpouštění
Oddělování složek směsi, využití v praxi
Voda, druhy vody
Vzduch

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

3. Částicové složení látek a chemické prvky
Očekávané výstupy

žák:
Používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech•
Rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve
správných souvislostech

•

Orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná
vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti

•

Učivo
Složení látek, struktura atomu, valenční vrstva elektronů
Chemický prvek
Ionty a jejich vznik 
Vazby mezi atomy
Periodická soustava prvků
Kovy a jejich vlastnosti
Nekovy a jejich vlastnosti
Polokovy a jejich vlastnosti
 

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

4. Chemické reakce
Očekávané výstupy

žák:
Rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady
prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich využívání

•

Učivo
Zákon zachování hmotnosti, chemická rovnice
Oxidační číslo, chemické názvosloví

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

5. Anorganické sloučeniny
Očekávané výstupy

žák:
Porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných
oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných
zástupců těchto látek na životní prostředí

•

Vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí
a uvede opatření, kterými jim lze předcházet

•

Orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním
indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace
v praxi

•

Učivo
Halogenidy - názvosloví, vlastnosti a použití
Kyslík a jeho sloučeniny
Oxidy - názvosloví, vlastnosti a použití
Síra a její sloučeniny
Sulfidy - názvosloví, vlastnosti a použití
Uhlík, jeho formy a sloučeniny
Sloučeniny dalších nekovů
Oxidy kolem nás
Kyseliny a zásady - stupnice pH, indikátory
Kyseliny - názvosloví, vlastnosti a použití
Hydroxidy - názvosloví, vlastnosti a použití
Soli - vznik, názvosloví, vlastnosti a použití
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

8. ročník

9. ročník
1 týdně, P

1. Chemické reakce
Očekávané výstupy

žák:
Přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti
vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu

•

Aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických
reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu

•

Rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady
prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich využívání

•

Učivo
Redoxní reakce
Látkové množství, molární hmotnost, výpočty
Rychlost chemických reakcí
Klasifikace chemických reakcí

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

2. Organické sloučeniny
Očekávané výstupy

žák:
Rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a
použití

•

Zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů
energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy

•

Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti
a použití

•

Vypočítá molární hmotnost, látkové množství, výpočty z
chemických rovnic.

Orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a
koncových produktů biochemického zpracování, především
bílkovin, tuků, sacharidů

•

Určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu•
Uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů•

Učivo
Úvod do organické chemie
Uhlovodíky, jejich zdroje, vlastnosti a použití
Fosilní a vyráběná paliva, zpracování ropy
Deriváty uhlovodíků
Přírodní látky
Fotosyntéza
 

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

3. Chemie a společnost
Očekávané výstupy

žák:
Aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových
situací z praxe

•

Halogenderiváty, alkoholy, fenoly, karbonylové sloučeniny,
karboxylové sloučeniny, estery

Orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich
vlivech na životní prostředí a zdraví člověka

•

Charakteristika, výskyt a vzorce uhlovodíků, alkany, alkeny, alkiny,
areny.

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

•

Učivo
Chemický průmysl
Plasty a syntetická vlákna
Chemie pro člověka
Prvotní a druhotné suroviny
Hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5.6.3  Přírodopis

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

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

2 2 2 1

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Přírodopis

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Obsahové, organizační a časové vymezení:

Přírodopis je předmět, který se skládá ze čtyř samostatných celků: rostliny, živočichové, biologie člověka

a neživá příroda, které spolu však úzce souvisí a vzájemně se prolínají. Vyučuje se jako samostatný předmět od

6. do 9. ročníku a je povinný.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání je zaměřeno na:

- podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny

- poskytování prostředků a metod pro hlubší porozumění přírodním faktům

- umožňování poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují

se

- aplikaci přírodovědných poznatků v praktickém životě

- chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních

zdrojích

- seznamování se stavbou živých organismů

Formy realizace:

vyučovací hodina - metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - frontální výuka

s demonstračními pomůckami, skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury),

přírodovědné vycházky s pozorováním, krátkodobé projekty, práce na PC, dialog, vyhledávání informací,

samostatná práce, soutěže.  Dle aktuálních nabídek jiných subjektů jsou to různé besedy či interaktivní besedy

 (např. Hnutí Brontosaurus Jeseník, SVČ Duha Jeseník...).

Časová dotace:

2 hodiny týdně v 6. - 8. ročníku, 1 hodina týdně v 9. ročníku. V 6. a 7. ročníku se vyučuje spojeně. Ve školním

roce 2015/16 se ve spojených hodinách vyučuje podle učebních osnov 7. ročníku, v dalším roce podle 6. ročníku.

Místo realizace:

Vyučování probíhá v učebně přírodopisu, některá témata jsou probírána přímo v přírodě v okolí školy. Jiná

témata vyhledávají žáci na internetu v učebně informatiky.
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

Mezipředmětové vztahy:

fyzika (vesmír, sluneční soustava, světelná energie, sluch, zrak)

chemie (složení hornin a nerostů, znečištění atmosféry, hydrosféry, insekticidy, herbicidy, pesticidy)

informatika (vyhledávání aktuálních informací a jejich zpracování)

zeměpis (ochrana přírody, rozšíření rostlin a živočichů, krajina, využívání přírodního bohatství)

Kompetence:

Kompetence k učení

Žák:

- vyhledává, třídí a propojuje získané informace, přitom využívá i prostředků výpočetní techniky

- orientuje se v různých encyklopediích

- si osvojuje základní biologické pojmy, hledá mezi nimi souvislosti

- samostatně pozoruje a vyvozuje závěry

Učitel:

- zadává úkoly k samostatnému vyhledávání informací, jejich třídění a propojování a k nalézání souvislostí

- vede žáky ke správnému používání odborné terminologie

- zadává úkoly k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací

Kompetence k řešení problémů

Žák:

- vyhledává potřebné informace

- uvědomuje si, že je člověk nedílnou součástí přírody

Učitel:

- zařazuje metody, při kterých žáci sami vyhledávají informace, navrhují řešení, docházejí k závěrům

a vyhodnocují získaná fakta

Kompetence komunikativní

Žák:

- pracuje ve skupinách, práce je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi

- vhodně obhajuje své názory

- své myšlenky se snaží vyjadřovat výstižně a to jak ústně, tak písemně

Učitel:

- učitel umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na

hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout názory ostatních žáků

- vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě

- vede žáky k užívání správné terminologie

Kompetence sociální a personální

Žák:

- spolupracuje při řešení problémů s ostatními žáky

- se učí hodnotit práci svou i druhých

Učitel:

- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti ve skupině

- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a předem stanovených pravidel práce ve skupině

Kompetence občanské

Žák:

- respektuje názory ostatních

- se zodpovědně rozhoduje podle dané situace

- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

- chápe význam ochrany zdraví

- dovede dle svých možností poskytnout první pomoc

- zapojuje se dle svých možností a schopností do ochrany životního prostředí

- vytváří si kladný postoj k přírodě

Učitel:

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního

zdraví i zdraví svých blízkých
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

- vede žáky k myšlení v globálních souvislostech

Kompetence pracovní

Žák:

- dodržuje hygienu práce a bezpečnostní pravidla

- využívá svých znalostí v běžné praxi

- si efektivně organizuje vlastní práci

Učitel:

- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel hlavně při práci s mikroskopickými preparáty

a s živými přírodninami

- učitel zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh

- učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Tématické okruhy

Základní podmínky života

Vztah člověka k prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

6. ročník
2 týdně, P

1. Neživá příroda, Obecná biologie - Země-živá planeta
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace,
společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní
princip existence živých a neživých složek ekosystému

•

popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a
objasní funkci základních organel

•

vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho
význam z hlediska dědičnosti

•

aplikuje praktické metody poznávání přírody•
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při
poznávání živé a neživé přírody

•

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

•

vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých
ekosystémech a zhodnotí jejich význam

•

Učivo
Země jako planeta
Látky organické
Látky anorganické
Základní projevy organizmů
Vzájemné vztahy organismů v přírodě
Pozorování přírody, mikroskop
Buňka rostlinná a živočišná
Jednobuněčnost a mnohobuněčnost

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

6. ročník

2. Biologie hub, rostlin, živočichů, Základy ekologie, Praktické poznávání přírody - přehled
Očekávané výstupy

žák:
uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v
přírodě i pro člověka

•

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

•

vysvětli různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech
a místo v potravních řetězcích

•

objasni funkce dvou organismů ve stélce lišejníků•
rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů
(orgánových soustav) živočichů

•

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

•

porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

•

rozliší základní projevy a podmínky života•
zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje
zásady bezpečného chování ve styku se živočichy

•

uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí  a vztahy
mezi nimi

•

třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších
taxonomických jednotek

•

Učivo
Systém organizmů:
Viry
Baktérie
Řasy
Houby
Lišejníky
Bezobratlí živočichové
Živočichové a ekosystémy

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. ročník
2 týdně, P

1. Biologie živočichů, Praktické poznávání přírody - strunatci
Očekávané výstupy

žák:
porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

•

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

•

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

•

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

•

uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí  a vztahy
mezi nimi

•

Učivo
Strunatci
Živočichové a ekosystémy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

7. ročník

2. Biologie rostlin - části rostlinného těla
Očekávané výstupy

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

•

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

•

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

•

rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů
(orgánových soustav) rostlin i živočichů

•

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

•

vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho
význam z hlediska dědičnosti

•

Učivo
Stavba rostlin
Rozmnožování rostlin

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

3. Biologie rostlin, Praktické poznávání přírody, Základy ekologie - systém rostlin
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich
významné zástupce pomocí klíčů a atlasů

•

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

•

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

•

aplikuje praktické metody poznávání přírody•
třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších
taxonomických jednotek

•

uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí  a vztahy
mezi nimi

•

Učivo
Řasy
Výtrusné rostliny
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny
Rostliny a ekosystémy

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

4. Základy ekologie - ochrana přírody
Očekávané výstupy

žák:
aplikuje praktické metody poznávání přírody•

Učivo
Ochrana přírody

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
2 týdně, P

1. Biologie živočichů - savci
Očekávané výstupy

žák:
uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy
mezi nimi

•

třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších
taxonomických jednotek

•

porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

•

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

•

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

•

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

•

Učivo
Savci

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

2. Biologie člověka - fylogenetický vývoj člověka
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka•

Učivo
Fylogeneze člověka
 

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

3. Obecná biologie, Biologie člověka - tkáně, orgány, orgánové soustavy
Očekávané výstupy

žák:
určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových
soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy

•

rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje
zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu
života

•

aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla•
uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v
přírodě i pro člověka

•

Učivo
Tkáně lidského těla
Stavba, funkce a poruchy (nemoci) jednotlivých orgánových soustav
člověka
Zdravý způsob života

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

4. Biologie člověka - růst a vývoj jedince
Očekávané výstupy

žák:
objasní vznik a vývin jedince od početí až do stáří•

Učivo
Nitroděložní vývoj
Období lidského života:
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

8. ročník

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

5. Obecná biologie a genetika - genetika
Očekávané výstupy

žák:
vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho
význam z hlediska dědičnosti

•

Učivo
Dědičnost

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

9. ročník
1 týdně, P

1. Neživá příroda - vznik a stavba Země
Očekávané výstupy

žák:
objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života•

Učivo
Geologické vědy
Země ve Vesmíru
Stavba Země

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

2. Neživá příroda - nerosty, horniny, geologické děje
Očekávané výstupy

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

•

rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně
geologického oběhu hornin a oběhu vody

•

porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje
hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě

•

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

•

Učivo
Geologické děje
Mineralogie
Petrologie
Půdy
Podzemní voda a prameny

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

3. Neživá příroda - historie Země
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických
znaků

•

Učivo
Dějiny Země
Geologická stavba ČR

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

9. ročník

4. Základy ekologie - ekologie
Očekávané výstupy

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

•

uvede příklady kladných a záporných vlivů člověka na životní
prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystémů

•

rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném
přehledu vývoje organismů

•

rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – populace,
společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní
princip existence živých a neživých složek ekosystému

•

Učivo
Ekologie
Podmínky života na Zemi
Globální ekologické problémy Země
Mimořádné události způsobené přírodními vlivy 

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5.6.4  Zeměpis

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

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

2 2 1 1

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Zeměpis

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň:

Obsahové, organizační a časové vymezení:

Předmět navazuje na výuku zejména vlastivědy a přírodovědy na stupni prvním. Výuka je zaměřena na získání

celkového rozhledu žáků uvedením do hlavních přírodních, hospodářských a sociálních podmínek a faktorů

života lidí v blízkém území místní krajiny, regionu, České republiky, v Evropě a dalších světadílech.

Umožňuje žákům orientovat se v současném světě, uvědomovat si civilizační rizika a perspektivy budoucnosti.

Rozvíjí orientaci v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických jevů, pojmů a používání

poznávacích metod. Je podporován trvalý zájem o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti

životního způsobu moderního člověka. Rozvíjíme smysl pro jedinečnost a krásu přírodních objektů a jevů

i lidských výtvorů, charakteristických pro jednotlivé regiony světa a probouzíme touhu je poznávat.

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na:

- získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů,

pojmů a používání poznávacích metod

- získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací

- respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí

- rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu

moderního člověka
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

- rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování

- aplikování geografických poznatků v praktickém životě

Formy realizace:

- frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem

- skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu)

- zeměpisné vycházky s pozorováním

- projekty

Časová dotace:

2 hodiny týdně v 6. a 7. ročníku

1 hodina týdně v 8. a 9. ročníku

8. a 9. ročník se vyučují spojeně. Ve školním roce 2015/16 se ve spojených hodinách vyučuje podle učebních

osnov 9. ročníku, v dalším roce podle 8. ročníku.

Místo realizace:

kmenová učebna, učebna PC, okolí školy

Mezipředmětové vztahy:

chemie (znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry)

fyzika (sluneční soustava, vesmír)

přírodopis (rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky)

Předměty z ostatních vzdělávacích oblastí:

matematika (měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy)

ICT (zdroj aktuálních informací a jejich zpracování)

dějepis (kultura národů, historie států)

Kompetence:

Kompetence k učení

Žák:

- vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojuje získané poznatky do širších celků,

nalézá souvislosti

- získané poznatky kriticky posuzuje, porovnává a formuluje závěry

- poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení

Učitel:

- vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací

- vede žáky k používání odborné terminologie

- vede žáky k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi

- vede žáky k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů

Kompetence k řešení problémů

Žák:

- je schopen pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení

- učí se myslet kriticky, jsou schopen hájit svá rozhodnutí

Učitel:

- vede žáky k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů

- vede žáky k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci

- vede žáky k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků

- vede žákyk odpovědím na otevřené otázky

- vede žákyk práci s chybou

Kompetence komunikativní

Žák:

- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně v písemném

i ústním projevu

- učí se naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují

Učitel:

- vede žáky ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné

komunikace

- vede žáky k naslouchání a respektování názorů druhých
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- vede žáky k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů

v písemné i mluvené podobě

Kompetence sociální a personální

Žák:

- spolupracuje ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňuje dobré mezilidské vztahy, pomáhá

druhým a je schopen o pomoc požádat, učí se vzájemnému naslouchání

- se učí hodnotit práci svou i druhých

Učitel:

- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti ve skupině

- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a předem stanovených pravidel práce ve skupině

Kompetence občanské

Žák:

- respektuje názory druhých, uvědomuje si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu

- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace

- chápe základní environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, jedná zájmu

trvale udržitelného rozvoje

Učitel:

- vede žáky k dodržování pravidel slušného chování

- vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- vede žáky k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí

Kompetence pracovní

Žák:

- je seznámen s pravidly bezpečného chování v terénu

- je veden k efektivní práci

Učitel:

- vede žáky k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu

- vede žáky k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

6. ročník
2 týdně, P
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6. ročník

1. Přírodní obraz Země
Očekávané výstupy

žák:
Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné
vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy

•

Prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí
důsledky pohybů Země na život lidí a organismů

•

Rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich
vzájemnou souvislost a podmíněnost

•

Rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu•
Porovnává působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře
a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost

•

Učivo
Vesmír
Planeta Země
Krajinná sféra Země
Litosféra
Atmosféra
Hydrosféra
Pedosféra
Biosféra

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

2. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
Očekávané výstupy

žák:
Používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii

•

Přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné
sféře

•

Přiměřeně hodnotí určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti
geografických objektů

•

Přiměřeně hodnotí vzájemnou souvislost a podmíněnost
geografických objektů, jevů a procesů v krajinné sféře

•

Rozeznává hranice mezi podstatnými prostorovými složkami v
krajině

•

Učivo
Mapy
Mapování zemského povrchu
Druhy map
Jak se mapy tvoří
 

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

3. Terénní geografická výuka, praxe a aplikace
Očekávané výstupy

žák:
Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu•

Učivo
Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny
 

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

4. Regiony světa
Očekávané výstupy

žák:
Rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kriteria pro
vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa

•

Lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra
a periferní zóny

•

Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry jednotlivých
světadílů

•

Porovnává a přiměřeně hodnotí zvláštnosti a podobnosti, potenciál
a bariéry jednotlivých světadílů a oceánů

•

Učivo
Afrika
Austrálie a Oceánie
Polární oblasti
Světový oceán

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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6. ročník

7. ročník
2 týdně, P

1. Regiony světa
Očekávané výstupy

žák:
Rozlišuje základní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro
vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa

•

Lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra
a periferní zóny

•

Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a
podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů. oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států

•

Učivo
Amerika
Asie
Evropa

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. ročník
1 týdně, P

1. Česká republika
Očekávané výstupy

žák:
Vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a
myšlenkové  (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních
regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů
a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

•

Rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro
vymezení, ohraničení a lokalizace regionů

•

Vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo
školy

•

Hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní
poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně
analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním celkům

•

Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní
poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České
republiky v evropském a světovém kontextu

•

Lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní
jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských
aktivit

•

Uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových
mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a
integracích států

•

Aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a
hodnocení krajiny

•

Učivo
- geografická poloha, rozloha, členitost povrchu a přírodní poměry
České republiky
- rozmístění obyvatelstva a sídelní poměry České republiky
- rozmístění hospodářských činností České republiky
- hospodářské a politické postavení ČR v Evropě a ve světě
- regiony České republiky
- Jesenicko - místo kde žijeme

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

9. ročník
1 týdně, P

1. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
Očekávané výstupy

žák:
Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje
dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů

•

Učivo
Praktická cvičení s dostupnými kartografickými produkty v tištěné
i elektronické podobě

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

2. Regiony světa
Očekávané výstupy

žák:
Vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a
myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních
regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů
a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

•

Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly,
nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich

•

Posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci svěrové
populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a
pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního
světa

•

Posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla,
pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel

•

Učivo
Obyvatelstvo
Sídla
Státy a jejich seskupení
Vývoj politické mapy světa
Politické a vojenské oragnizace
 

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

3. Společenské a hospodářské prostředí
Očekávané výstupy

žák:
Zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového
hospodářsvtí, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a
energetické zdroje

•

Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění
hospodářských aktivit

•

Porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě
podobných a odlišných znaků

•

Lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální
geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových
regionech

•

Učivo
Světové hospodářství
Propojenost světového hospodářství

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

4. Životní prostředí
Očekávané výstupy

žák:
Porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné
sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a
funkce krajin

•

Uvádí  konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek
a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

•

Uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika
přírodních a společenských vlivů na životní prostředí

•

Učivo
Krajina a životní prostředí

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

5. Terénní geografická výuka, praxe a aplikace
Očekávané výstupy

žák:
Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině,
uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a
jednání při mimořádných událostech

•

Učivo
Geografické informační systémy

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

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží

nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i výsledky duchovní činnosti,

umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází

k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou součást každodenního života

(kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž

vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné

provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky.

Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. V procesu

uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k

uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu.

Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti

vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní

účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a

zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp.

V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory Hudební výchova a

Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast lze rozšířit o doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova, který je

možno na úrovni školního vzdělávacího programu realizovat formou

samostatného vyučovacího předmětu, projektu, kurzu apod. (viz kapitola 5.10) Na 1. stupni základního

vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a

výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního.

S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby,

seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi

sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.

S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění.

Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. Inspirací k činnostem se

stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání

vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant

5.7  Umění a kultura
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řešení společně zvolených témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a

poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření

i hlubšímu

porozumění uměleckému dílu.

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových

činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného

prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce,

recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se

propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou

k rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními

dovednostmi - sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými,

hudebně tvořivými a poslechovými.

Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svěj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i

sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu,

své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby

a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.

Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v

souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Obsahem Instrumentálních činností je

hra na hudební nástroje a jejich využití při hudebníreprodukci i produkci. Obsahem Hudebně pohybových

činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem Poslechových činností je

aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i

funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem

poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází

zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka

a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně

obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality,

ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace.

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a

interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost,

fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen

prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových

médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním

komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné

pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.

Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost rozeznávat podíl

jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných

prostředků pro její vyjádření. Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování

si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. Obsahem

Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných

vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby,

děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

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

- pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku

komunikace

- chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součástí lidské existence; k učení se

prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k

rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevu a potřeb a k utváření hierarchie hodnot

- spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších

sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a

minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

skupin, národě a národností

- uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního

překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života

- zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování

osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě

5.7.1  Hudební výchova

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

1 1 1 1 1

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

1 1 1 1

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Hudební výchova

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Hudební výchova

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU- 1. stupeň

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Vyučovací předmět Hudební výchova je povinný a je rozdělen do pěti tematických okruhů: Vokální, Poslechová,

Instrumentální, Hudební nauka

a Hudebně pohybová činnost. Pouze v 1. ročníku se nevyučuje hudební nauka.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání je zaměřeno na:

- kultivaci sluchu, hlasu, smyslu pro rytmus, melodii a představivost

- smyslové vnímání, tvůrčí a produkční činnost v těchto oblastech

- porozumění hudebně vyjadřovacím prostředkům

- seznámení se základními díly české i zahraniční hudební tvorby

Formy realizace:

frontální výuka, samostatná práce, skupinová práce, hry, soutěže, poslech, tanec, rytmizace.

Časová dotace:

V 1. - 5. ročníku po 1 hodině týdně.

2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník se vyučují spojeně.

Místo realizace:

učebna 1. ročníku

Mezipředmětové vztahy:

tělesná výchova (tance, rytmika)

výtvarná výchova ( výtvarné zpracování prožitku)

Kompetence:

Kompetence k učení

žák - používá základní hudební termíny, znaky a symboly

učitel - vede žáka k používání odborné terminologie

Kompetence komunikativní
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

žák - při práci ve skupině dokáže vyjádřit svůj názor, obhájit jej a tolerovat názor druhých

učitel - zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat

Kompetence sociální a personální

žák - spolupracuje ve skupině, učí se hodnotit práci skupiny či spolužáků

- podílí se na utváření příjemné atmosféry a pravidel práce v týmu

- učí se řídit a usměrňovat své jednání a chování

učitel - vede žáky ke spolupráci při řešení problémů

- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků

Kompetence občanské

žák - chápe význam tradic, hudebních a kulturních hodnot

- aktivně se zapojuje do kulturních aktivit v rámci školy i obce

- učí se vytvářet kladný postoj k hudbě

- uzná právo na nezdar svůj i ostatních, respektuje různou míru talentu jednotlivců

učitel - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- vede žáky k pochopení a kladnému postoji k uměleckým dílům

- vede žáky k aktivnímu zapojení se do kulturních aktivit v rámci školy i obce

Kompetence pracovní

žák - dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla

učitel - vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny hlasu

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - 2.STUPEŇ

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Vyučovací předmět Hudební výchova je povinný. V oblasti hudebních činností je učivo rozděleno do čtyř

tematických okruhů: Vokální, Poslechová, Instrumentální a Hudebně pohybová činnost.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání je zaměřeno na:

- kultivaci sluchu, hlasu, smyslu pro rytmus, melodii a představivost

- smyslové vnímání, tvůrčí a produkční činnost v těchto oblastech

- porozumění hudebně vyjadřovacím prostředkům

- seznámení se základními díly české i zahraniční hudební tvorby

 

Formy realizace:

Vyučovací hodina - výklad, vyhledávání informací, samostatná práce, skupinová práce, práce na PC,

hry, soutěže, poslech, tanec, rytmizace, miniprojekty.

Časová dotace:

V 6.- 9. ročníku po 1 hodině týdně. Dívky 6., 7., 8. a 9. ročníku se vyučují spojeně, stejně tak chlapci.

Místo realizace:

Učebna Hv,učebna PC

Mezipředmětové vztahy:

tělesná výchova:( tanec, rytmika)

výtvarná výchova: ( výtvarné ztvárnění prožitku)

český jazyk: ( melodram, písňové texty)

dějepis: (Národní divadlo)

Kompetence:

Kompetence k učení

žák - podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledává a třídí informace

- používá obecně užívané hudební termíny

- získané znalosti propojuje do souvislostí

učitel - vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací

- k používání odborné terminologie

- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů

Kompetence k řešení problémů

žák - samostatně a kriticky přemýšlí

- žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů

- při zadání úkolu rozpozná problém a hledají nejvhodnější způsob řešení

učitel - vede žáky ke správným způsobům řešení problémů

- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení

Kompetence komunikativní

žák- při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých

učitel - zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat

- zajímá se o náměty a názory žáků

Kompetence sociální a personální

žák - efektivně spolupracuje, respektuje názory jiných

- žáci se učí objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, učí se chápat odlišné kvality svých

spolužáků

- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu

práce

učitel - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- umožňuje každému žákovi zažít úspěch

Kompetence občanské

žák - respektují názor druhých

- chrání a oceňuje naše kulturní tradice

- aktivně se zapojuje do kulturního dění

učitel - vytváří prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

Kompetence pracovní

žák - při samostatné práci je veden ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení

- dodržuje vymezená pravidla bezpečnosti a hygieny hlasu

- vytváří si pozitivní vztah k hudebním činnostem

učitel - vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů

1. ročník
1 týdně, P

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

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

•

 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty•

Učivo
pěvecké dovednosti - dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu
zpěv písní
rytmizace jednoduchých slov, říkadel, písní

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

1. ročník

2. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje•

Učivo
zvuk - tón - hlas, nálada písně nebo skladby
hudební nástroje - klavír, housle, kytara, flétna zobcová
Hymna ČR

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

3. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

žák:
využívá jednoduché doprovodné hudební nástroje ke hře•

Učivo
jednoduchý instrumentální doprovod

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

4. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
reaguje pohybem na znějící hudbu, vyjadřuje tempo, dynamiku,
směr melodie

•

Učivo
jednoduché doprovodné tanečky
pohybové prožitky tempa, melodie vzestupné, sestupné
chůze, pochod

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

2. ročník
1 týdně, P

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

žák:
zpívá na základě svých dispozic, hospodárně dýchá, zpívá se
zřetelnou výslovností,

•

rytmizuje a melodizuje jednoduché texty•

Učivo
pěvecké dovednosti - dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu
zpěv písní
rytmizace jednoduchých slov, říkadel, písní

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

2. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje•
odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální•
rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby

•

Učivo
hudební nástroje - trubka, klarinet, buben, basa
skladby vokální, instrumentální
tempo písně
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

2. ročník

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

3. Hudební nauka
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje jednotlivé kvality tónů•

Učivo
houslový klíč
notová osnova, takt
nota celá, půlová, čtvrťová

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

4. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

žák:
využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře•

Učivo
jednoduchý instrumentální doprovod

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

5. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
reaguje pohybem na znějící hudbu•
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie•

Učivo
poskoky, úkrok přísun
jednoduché doprovodné tanečky
pohybové prožitky tempa, melodie vzestupné, sestupné

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

3. ročník
1 týdně, P

1. Hlasová výchova a zpěv
Očekávané výstupy

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

•

rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci
nejjdnodušších hudebních forem

•

Učivo
pěvecké dělení slov
písňová forma ABA
správné dýchání, frázování
prodleva, kánon

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

3. ročník

2. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje•
rozlišuje hudbu zábavnou, slavnostní•

Učivo
hudba zábavná, slavnostní
Smetana, Dvořák
nástroje- klarinet, lesní roh, fagot, příčná flétna
 

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

3. Hudební nauka
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje jednotlivé kvality tónů•

Učivo
noty c1- g1
nota osminová, pomlky
takt dvoudobý, třídobý

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

4. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

žák:
zdokonaluje se v doprovodu na rytmické hudební nástroje•

Učivo
jednoduchý doprovod rytmickými nástroji

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

5. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
reaguje pohybem na znějící hudbu•

Učivo
pohybový doprovod písně
vyjádření hudební nálady

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

4. ročník
1 týdně, P

1. Hlasová výchova a zpěv
Očekávané výstupy

žák:
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase, dvojhlase, v durových i mollových toninách

•

při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti•

Učivo
upevňování pěveckých dovedností
jednohlasé, dvojhlasé písně
melodie dur-moll
intonační hry

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

4. ročník

2. Poslech
Očekávané výstupy

žák:
rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby•
rozpozná v proudu znějící hudby vybrané hudební nástroje•

Učivo
instrumentální sólo, komorní hra, orchestr
harfa

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

3. Hudební nauka
Očekávané výstupy

žák:
realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not

•

rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých výrazových
prostředků, upozorní na tempové, dynamické i zřetelně
harmonické změny

•

Učivo
noty c1 - c2
značky dynamiky
noty podle délky

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

4. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

žák:
vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry,
mezihry a dohry, provádí elementární hudební improvizace

•

využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností
jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje

•

Učivo
předehra, mezihra, dohra
doprovody písní

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

5. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků•

Učivo
lidové tance - kroky

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

5. ročník

5. ročník
1 týdně, P

1. Hlasová výchova a zpěv
Očekávané výstupy

žák:
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase, dvojhlase, v durových i mollových toninách

•

při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti•

Učivo
upevňování pěveckých dovedností
jednohlasé, dvojhlasé písně
intonační hry

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

2. Poslech
Očekávané výstupy

žák:
rozpozná  při poslechu užité hudební výrazové prostředky,
upozorní na zřetelné změny tempa, dynamiky

•

rozpozná v proudu znějící hudby vybrané hudební nástroje•

Učivo
změny dynamiky a tempa
varhany
 

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

3. Hudební nauka
Očekávané výstupy

žák:
realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not

•

Učivo
takt celý
tvorba a zápis vlastní melodie
noty podle délky

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

4. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

žák:
vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry,
mezihry a dohry, provádí elementární hudební improvizace

•

využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností
jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné
hře i reprodukci jednoduchých skladeb a písní

•

Učivo
předehra, mezihra, dohra
doprovody písní

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

5. ročník

5. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě
individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové
improvizace

•

Učivo
menuet, čardáš
pantomima
 

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

6. ročník
1 týdně, P

1. Hudební činnosti
Očekávané výstupy

žák:
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

•

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluveném projevu, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

•

dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého•
 orientuje se v jednoduchém notovém zápise•
reprodukuje na základě svých individuálních hudebních
schopností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody

•

rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný
typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě
individuálních schopností předvede jednoduchou pohybovou
vazbu

•

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění•
realizuje podle svých individuálních schopností písně a skladby
různých stylů a žánrů

•

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky, chápe jejich význam v hudbě a na základě
toho přistupuje k dílu jako k logicky utvářenému celku

•

Učivo
- Vokální činnosti: zpěv písní, práce s notovým zápisem, hudební
výrazové prostředky
- Instrumentální činnosti: doprovod na Orffovy nástroje
- Hudebně pohybové činnosti: taneční kroky, pohybové ztvárnění
hudby
- Poslechové činnosti: hudební styly a žánry, díla a autoři, hudba
a jiné druhy umění

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

7. ročník
1 týdně, P
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

7. ročník

1. Hudební činnosti
Očekávané výstupy

žák:
 snaží se zpívat dle svých hlasových dispozic intonačně čistě a
rytmicky správně

•

dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého•
 orientuje se v jednoduchém notovém zápise•
 zkouší doprovodit jednoduchou píseň na Orffovy nástroje•
provádí jednoduché hudební improvizace•
pohybem reaguje na hudbu s využitím tanečních kroků•
realizuje podle svých individuálních schopností písně a skladby
různých stylů a žánrů

•

Učivo
- Vokální činnosti: lidové a umělé písně, práce s notovým zápisem
- Instrumentální činnosti: tvoření jednoduchých partitur, doprovod na
Orffovy nástroje
- Hudebně pohybové činnosti: taktování, taneční kroky, pohybové
ztvárnění hudby
- Poslechové činnosti: fuga, sonáta, symfonie, symfonická báseň
a jiná hudební díla

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

8. ročník
1 týdně, P

1. Hudební činnosti
Očekávané výstupy

žák:
 snaží se zpívat dle svých hlasových dispozic intonačně čistě a
rytmicky správně

•

uplatňuje pravidla hlasové hygieny•
 orientuje se v jednoduchém notovém zápise•
 zkouší doprovodit jednoduchou píseň na Orffovy nástroje•
provádí jednoduché hudební improvizace•
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

•

pohybem reaguje na hudbu s využitím tanečních kroků•

Učivo
- Vokální činnosti: lidové a umělé písně, práce s notovým zápisem
- Instrumentální činnosti: tvoření jednoduchých partitur pro Orffovy
nástroje, doprovody
- Hudebně poh. činnosti: taktování, taneční kroky, moderní tanec-
vlastní choreografie
- Poslechové činnosti: základní období světových hudebních dějin,
díla a autoři

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

9. ročník
1 týdně, P
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

9. ročník

1. Hudební činnosti
Očekávané výstupy

žák:
 snaží se zpívat dle svých hlasových dispozic intonačně čistě a
rytmicky správně

•

 orientuje se v jednoduchém notovém zápise•
 zkouší doprovodit jednoduchou píseň na Orffovy nástroje•
 provádí  jednoduché hudební improvizace•
pohybem reaguje na hudbu s využitím tanečních kroků•
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z
hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

•

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění•

Učivo
- Vokální činnosti: lidové a umělé písně, orientace v notovém zápise,
trampská píseň
- Instrumentální činnosti: tvoření jednoduchých partitur pro Orffovy
nástroje, doprovody
- Hudebně poh. činnosti: taktování, taneční kroky, moderní tanec-
vlastní choreografie
- Poslechové činnosti: České hudební dějiny, divadla malých forem,
jazz a swing
 

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

5.7.2  Výtvarná výchova

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

1 1 1 2 2

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

2 1 1 2

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výtvarná výchova

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Výtvarná výchova

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU - 1. stupeň

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Vyučovací předmět Výtvarná výchova je povinný a je rozdělen do tří tematických okruhů: Výtvarné osvojování

skutečnosti, Experimentování, dekorativní činnost a Výtvarné umění a životní sloh

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání je zaměřeno na:

- seznámení s různými výtvarnými technikamim a prostředky

- prohloubení vztahu k výtvarnému umění včetně užitého a lidového

- význam výtv. umění pro život člověka

Formy realizace:

samostatná práce ve třídě a v terénu, besedy o ilustracích

Časová dotace:

V 1., 2. a 3. ročníku 1 hodina týdně, ve 4. a 5. ročníku po 2 hodinách týdně.

2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník se vyučují spojeně.

Místo realizace:
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

ve třídě, v plenéru.

Mezipředmětové vztahy:

prvouka ( výtvarné ztvárnění živé a neživé přírody)

přírodověda( výtvarné ztvárnění živé a neživé přírody)

český jazyk (tematické práce)

vlastivěda (tematické práce)

Kompetence:

Kompetence k učení

Učitel

- vede žáka k používání odborné terminologie

Žák

- používají základní termíny

Kompetence k řešení problémů

Učitel

- zadává úkoly vedoucí k vlastní volbě prostředků a techniky

Žák

- objevuje různé varianty řešení problému

- nenechá se podradit případným nezdarem

Kompetence komunikativní

Učitel

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat

- zadává úkoly, při kterých žák může komunikovat pomocí výtvarného vyjádření

- učí žáky vnímat výtvarná díla jiných jako prostředek komunikace

Žák

- při hodnocení jednotlivých prací dokáže žák vyjádřit svůj názor, obhájit jej a tolerovat názor druhých

- vyjádří svými slovy smysl díla svého i druhých

Kompetence sociální a personální

Učitel

- vede žáky ke spolupráci při řešení problémů

- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků

Žák

- spolupracuje ve skupině, učí se hodnotit práci skupiny či spolužáků

- podílí se na utváření příjemné atmosféry a pravidel práce v týmu

- učí se řídit a usměrňovat své jednání a chování

Kompetence občanské

Učitel

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- vede žáky k pochopení a kladnému postoji k uměleckým dílům

- vede žáky k aktivnímu zapojení se do kulturních aktivit v rámci školy i obce

Žák

- chápe význam tradic, výtvarných a kulturních hodnot

- aktivně se zapojuje do kulturních aktivit v rámci školy i obce

- učí se vytvářet kladný postoj k výtvarnému umění

- uzná právo na nezdar svůj i ostatních, respektuje různou míru talentu jednotlivců

Kompetence pracovní

Učitel

- vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

Žák

- dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍCHO PŘEDMĚTU - 2. stupeň:
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Obsah učiva je volně rozvržen na dvouletá období 6. - 7. ročníku a 8. - 9. ročníku, v zařazování učiva je

přihlédnuto k časové dotaci v jednotlivých ročnících, přičemž starší ročník vždy navazuje na ročník mladší,

vychází z poznatků tohoto předcházejícího učiva, prakticky dotváří, doplňuje, zdokonaluje a rozvíjí dovednosti,

poznatky, kreativitu žáků. 6. a 9. ročník se vyučuje ve dvouhodinových blocích a to každá třída zvlášť, v 7. a 8.

ročníku trvá výuka jednu hodinu a třídy jsou spojeny.

 

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na:

- rozvoj přirozené potřeby vlastního výtvarného vyjádření, fantazie, představivosti, smyslu pro originalitu

a vlastní výraz

- pochopení uměleckého procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a komunikace

- pochopení výtvarné kultury jako součásti svého duchovního života a bohatství společnosti

- kultivaci schopností žáků vnímat citlivě svět kolem sebe, prožívat jej, objevovat v něm estetické hodnoty, ty

chránit a rozšiřovat

– užívání různých uměleckých vyjadřovacích prostředků a technologií včetně nejnovějších informačních

a komunikačních technologií

Formy realizace:

vyučovací hodina - samostatná a skupinová práce v exteriéru a interiéru, vlastní samostatné výtvarné projevy,

kreace, práce na PC

exkurze - návštěvy galérií a výstav, besedy s umělci

Časová dotace:

2 hodiny týdně v 6. a 9. ročníku, ročníky jsou vyučovány spojeně,

1 hodina týdně v 7. a 8. ročníku, ročníky jsou spojeně.

Místo realizace:

kmenová učebna, učebna PC, práce v plenéru

Mezipředmětové vztahy:

hudební výchova (propojení hudebního a výtvarného prožitku)

dějepis (historie v umění, významná díla a umělci minulosti)

přírodopis a ekologie (biologie člověka, příroda kolem nás)

literární výchova (literární dílo a jeho ilustrace)

matematika (geometrické tvary, tělesa)

informatika (textový a grafický editor)

Kompetence:

Kompetence k učení

Žák:

- dokáže uplatnit svůj tvůrčí přístup

- samostatně pozoruje a vyvozuje závěry

- získává pohled na umění a kulturu jako na způsob poznávání světa

Učitel:

- vede žáky ke správnému používání odborné terminologie

- zadává úkoly k samostatné práci

Kompetence k řešení problémů

Žák:

- samostatně pozoruje, tvoří, porovnává získané poznatky

- volí vhodné metody k vyjádření výtvarné skutečnosti

- propojí poznatky z více oborů a uplatní je v praxi

- hodnotí výsledky výtvarné činnosti z hlediska kvality, funkčnosti a estetičnosti

Učitel:

- zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a volí vhodné výtvarné techniky

Kompetence komunikativní

Žák:

- pracuje ve skupinách, práce je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

- vhodně obhajuje své názory

- otázkami si ujasní zadaný úkol

Učitel:

- učitel umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na

hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout názory ostatních žáků

- vede žáky k formulování svých myšlenek v grafické formě

- vede žáky k užívání správné odborné terminologie

Kompetence sociální a personální

Žák:

- spolupracuje při řešení problémů s ostatními žáky

- se učí hodnotit práci svou i druhých

Učitel:

- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti ve skupině

- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a předem stanovených pravidel práce ve skupině

Kompetence občanské

Žák:

- respektuje názory ostatních

- se zodpovědně rozhoduje podle dané situace

- poznává vývoj výtvarného umění v souvislosti s vývojem lidstva,naší společnosti, státu

Učitel:

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- vede žáky k myšlení v globálních souvislostech

Kompetence pracovní

Žák:

- dodržuje hygienu práce a bezpečnostní pravidla

- využívá svých znalostí v běžné praxi

- si efektivně organizuje vlastní práci

- umí šetrně nakládat s materiálem

Učitel:

- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel

- zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh

- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace
SMILE verze 2.6.1 142
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Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

1. ročník

1. ročník
1 týdně, P

1. Výtvarné osvojování skutečnosti
Očekávané výstupy

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

•

Učivo
- tematické práce
- výtvarné poznávání přírody
- svět tvarů a funkcí
- ilustrace Zdeňka Milera, Josefa Lady

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

2. Experimentování, dekorativní činnosti
Očekávané výstupy

žák:
v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom
v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich kombinace

•

Učivo
- hra s barvou
- plastické materiály
- vytváření a řešení jednoduchého prostoru
- výtvarný rytmus

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

2. ročník
1 týdně, P

1. Výtvarné osvojování skutečnosti
Očekávané výstupy

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

•

Učivo
- Tematické práce
- Výtvarné poznávání přírody – strašidelná maska, větvení stromu
rozfoukáváním
- Svět tvarů a funkcí věcí denní potřeb - visací zámek ap.
- Ilustrace Josefa Čapka a Heleny Zmatlíkové

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

2. Experimentování, dekorativní činnosti
Očekávané výstupy

žák:
v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom
v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich kombinace

•

Učivo
- Hra s barvou- nálada roč. období
- Výraz. vlastnosti světlé a tmavé plochy
- Výrazové vlastnosti linie- pruhy
- Vytvář. prvotního smyslu řešení prostoru
- Výtvarný rytmus - mandala
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. ročník
1 týdně, P

1. Výtvarné osvojování skutečnosti
Očekávané výstupy

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

•

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

•

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

•

Učivo
- Tematické práce
- Výtvarné poznávání přírody – větvení stromu násobením linie
- Svět tvarů a funkcí věcí denní potřeby
- Ilustrace Jiřího Trnky a Ondřeje Sekory
 

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

2. Experimentování, dekorativní činnosti
Očekávané výstupy

žák:
v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom
v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich kombinace

•

vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich
vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

•

Učivo
- Hra s barvou – proměny přírody, počasí
- Poznávání výraz.vlastností linie – linie vody, letokruhy
- Organizace prostoru a práce s hmotou – maketa dětského hřiště,
dlažba
- Výtvarný rytmus – keramika, modrotisk

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

4. ročník
2 týdně, P
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

4. ročník

1. Výtvarné osvojování skutečnosti
Očekávané výstupy

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

•

při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na
projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření,
která mají komunikační účinky pro jeho nebližší sociální vztahy

•

porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a
přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

•

nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či
upravil

•

Učivo
- Tematické práce
- Barva a výtvarné materiály
- Ilustrace Zdeňka Buriana a Mikoláše Alše

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

2. Experimentování, dekorativní činnosti
Očekávané výstupy

žák:
užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k
celku; v plošném vyjádření linie a barevné plochy

•

nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá
na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly;
uplatňuje je v plošné, objemové i protorové tvorbě

•

Učivo
- Barva a přírodní formy
- Modelování
- Poznávání výrazových vlastností linie
- Dekorativní práce- tapeta, dárkový papír, koláž, pozitiv x negativ

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

5. ročník
2 týdně, P

1. Výtvarné osvojování skutečnosti
Očekávané výstupy

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

•

při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na
projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření,
která mají komunikační účinky pro jeho nebližší sociální vztahy

•

porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a
přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

•

nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či
upravil

•

Učivo
- Tematické práce – portrét, stínování
- Barva a výtvarné materiály
- Ilustrace Mirko Hanáka a Cyrila Boudy
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

5. ročník

2. Experimentování, dekorativní činnosti
Očekávané výstupy

žák:
užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k
celku; v plošném vyjádření linie a barevné plochy

•

užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k
celku; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup

•

užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k
celku; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k
vlastnímu tělu

•

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

•

Učivo
- Barva a přírodní formy
- Modelování – postavy, zvířata
- Poznávání výraz. vlastností linie
- Dekorativní práce- základní tvary písma, titulní list knihy, plakát
- Prostorové práce

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

6. ročník
2 týdně, P

1. Kresba, malba, stylizace
Očekávané výstupy

žák:
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních
zkušeností

•

Učivo
Kresebné studie - linie, tvar, objem (tužka, tuž, křída uhel, pastel).
Jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů
Teorie barev - teplé a studené barvy, barvy příbuzné
Malba - tmperové a vodové barvy
Subjektivní výtvarné vyjádření reality.
Vnímání okolních jevů - kresba v plenéru, kresba zátiší

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Plastická a prostorová tvorba
Očekávané výstupy

žák:
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání zkušeností
získaných ostatními smysly

•

Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti.
Souvislost zrakového vnímání s vjemy ostatních smyslů
Plastická tvorba a prostorová tvorba
Společná práce na jednom objektu - koordinace, komunikace
Nauka o perspektivě - velikost objektů

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

6. ročník

3. Netradiční výtvarné postupy
Očekávané výstupy

žák:
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie

•

Učivo
Koláž
Textilní aplikace
Mimovizuální podněty - sny a nálady
Subjektivní vyjádření fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů - kombinované techniky.
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků - uplatnění při
vlastní tvorbě

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

4. Dekorační práce
Očekávané výstupy

žák:
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité
vyjádření

•

Učivo
Dekorační práce - využití tvaru, linie, kombinace barev
a pravidelného střídání lineárních symbolů
Lidská figura - tvarová stylizace
Tvarová a barevná kompozice
Písmo - kreslené, vytrhávané, tvorba iniciály
Přírodní motivy - akční tvar kesby a malby - zvíře v pohybu

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

5. Tematické práce
Očekávané výstupy

žák:
Porovnává a hodnotí  účinky osobitého vyjádření s účinky již
existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření

•

Učivo
Dekorativní předměty, vkusná výzdoba interiéru
Ilustrátoři v průběhu času
Současnost X minulost

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

7. ročník
1 týdně, P

1. Kresba, malba, stylizace
Očekávané výstupy

žák:
Vybírá, vytváří, a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich vztahů

•

Učivo
Kresebné studie - linie, tvar, objem (jejich rozvržení v obrazové
ploše, v objemu, v prostoru, jejich vztahy, podobnost, kontrast,
rytmus)
Jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů (spirály,
elipsy, řazení, rytmus, prolínání, množení, vyvažování, přímka,
křivka)
Teorie barev - teplé a studené barvy, barvy příbuzné
Malba
Subjektivní výtvarné vyjádření reality
Vnímání okolních jevů

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

7. ročník

2. Plastická a prostorová tvorba
Očekávané výstupy

žák:
Uplatňuje co nejširší škálu prvků pro vyjádření vlastních
zkušeností, vjemů, představ a poznatků

•

Učivo
Souvislost zrakového vnímání s vjemy ostatních smyslů (reliéfní
autoportrét, sluch - výtvarné zpracování hudebních motivů, tvary ze
zmačkaného papíru)
Plastická tvorba - papír, hlína, drát, sádra, kámen
Skupinová plastická a prostorová tvorba.
Nauka o perspektivě (perspektiva paralelní a šikmá), umístění
postav na plochu, velikost objektů

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

3. Netradiční výtvarné postupy
Očekávané výstupy

žák:
Variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých
výsledků

•

Učivo
Třetí prostor budovaný liniemi.
Počítačová grafika
Subjektivní vyjádření fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů - kombinované techniky.
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků

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

4. Dekorační práce
Očekávané výstupy

žák:
Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti
vychází při tom ze svých znalostí i z osobních zkušeností a
prožitků

•

Učivo
Dekorační práce - využití tvaru, linie, kombinace barev
a pravidelného střídání lineárních symbolů
Lidská figura - tvarová stylizace
Tvarová a barevná kompozice
Písmo a užitá grafika (plakát, reklama, obal na CD, obal na knihu,
časopis)
Přírodní motivy (rostliny, neživá příroda, živočichové), člověk, náš
svět, vesmír, bytosti, události

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

5. Tematické práce
Očekávané výstupy

žák:
Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i
minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí
i z osobních zkušeností a prožitků

•

Učivo
Vánoce, Velikonoce, životní výročí - dekorativní předměty, výzdoba
interiéru, novoročenka, přání (vitráž, malba na sklo, vystřihování,
vyřezávání)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
1 týdně, P

1. Kresba, malba, stylizace
Očekávané výstupy

žák:
Správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy•

Učivo
Kresebné studie - linie, tvar, objem (jejich rozvržení v obrazové
ploše, v objemu, v prostoru, jejich vztahy, podobnost, kontrast,
rytmus)
Jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů (spirály,
elipsy, řazení, rytmus, prolínání, množení, vyvažování, přímka,
křivka)
Teorie barev - teplé a studené barvy, barvy příbuzné
Malba
Subjektivní výtvarné vyjádření reality
Vnímání okolních jevů

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

2. Plastická a prostorová tvorba
Očekávané výstupy

žák:
Vytváří společné kompozice v prostoru- své představy dokáže
převést do objemových rozměrů

•

Učivo
Souvislost zrakového vnímání s vjemy ostatních smyslů (reliéfní
autoportrét, sluch - výtvarné zpracování hudebních motivů, tvary ze
zmačkaného papíru)
Plastická tvorba - papír, hlína, drát, sádra, kámen
Skupinová plastická a prostorová tvorba.
Nauka o perspektivě (perspektiva paralelní a šikmá), umístění
postav na plochu, velikost objektů

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

3. Netradiční výtvarné postupy
Očekávané výstupy

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

•

Učivo
Třetí prostor budovaný liniemi.
Počítačová grafika
Subjektivní vyjádření fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů - kombinované techniky.
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků

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

4. Dekorační práce
Očekávané výstupy

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

•

Učivo
Dekorační práce - využití tvaru, linie, kombinace barev
a pravidelného střídání lineárních symbolů
Lidská figura - tvarová stylizace
Tvarová a barevná kompozice
Písmo a užitá grafika (plakát, reklama, obal na CD, obal na knihu,
časopis)
Přírodní motivy (rostliny, neživá příroda, živočichové), člověk, náš
svět, vesmír, bytosti, události
Interiér a exteriér (zařízení, uspořádání)
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

8. ročník

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

5. Tematické práce
Očekávané výstupy

žák:
Výtvarně se vyjadřuje k lidivým tradicím  a zvykům•

Učivo
Vánoce, Velikonoce, životní výročí - dekorativní předměty, výzdoba
interiéru, novoročenka, přání (vitráž, malba na sklo, vystřihování,
vyřezávání)

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

9. ročník
2 týdně, P

1. Kresba, malba, stylizace
Očekávané výstupy

žák:
Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině
smyslového účinku

•

Učivo
Kresebné studie
Jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů - spirály,
elipsy, řazení, rytmus, prolínání, množení, vyvažování, přímka,
křivka
Světlostní a barevné kvality - barvy v krajině
Malba
Subjektivní výtvarné vyjádření reality.
Vnímání okolních jevů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Plastická a prostorová tvorba
Očekávané výstupy

žák:
Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině sociálně
utvářeného i symbolického obsahu

•

Učivo
Rozvíjení smyslové citlivost
Plastická a prostorová tvorba - můj pokoj
Společná práce na jednom objektu - koordinace, komunikace
Vztahy a uspořádání prvků v ploše - kubismus

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

3. Netradiční výtvarné postupy
Očekávané výstupy

žák:
Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a
vztazích, k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném
výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika,
fotografie

•

Učivo
Třetí prostor budovaný liniemi.
Práce s www stránkami
Fotografie, reklama
Tvorba designu - návrh designu předmětu denní potřeby, obal na CD
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků - uplatnění při
vlastní tvorbě

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.8  Člověk a zdraví
Učební osnovy

9. ročník

4. Dekorační práce
Očekávané výstupy

žák:
Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině
subjektivního účinku

•

Učivo
Dekorační práce
Kresba a malba lidské figury podle předlohy
Tvarová a barevná kompozice
Písmo  - sdělovací, výrazové, estetické
Přírodní motivy  - kresba v plenéru

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

5. Tematické práce
Očekávané výstupy

žák:
Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a
vztazích, k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném
výtvarném umění a digitálních médiích - video, animace

•

Učivo
Umění 19. a 20. století
Architektura
Portrét - slavné portréty

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

Charakteristika oblasti
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno

mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního

prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro

optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z

priorit základního vzdělávání.

Vzdělávací oblast člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby

chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací

oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví,

smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se

seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si

dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávali potřebnou

míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké částí o poznávání zásadních životních

hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v

základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o

problematiku

zdraví.

Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v

modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s

tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno

kladným osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později

přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se

zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně zdraví.

Vzdělávací oblast člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech

Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti

člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do

života školy.

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho

zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a

být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti člověk a

jeho svět. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí

5.8  Člověk a zdraví

 151
Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace

SMILE verze 2.6.1



Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8  Člověk a zdraví
Učební osnovy

dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných

situacích. Rozšiřují

a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí

se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a

rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vzdělávací obor

Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova.

Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje

na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků

konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.

Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž

smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti

pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro

regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování

pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře

zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá

diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich

korekce v běžných i specifických formách pohybového učení -

v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy

stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách

tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou

kontraindikací jejich oslabení.

Škola má současně povinnost nabízet veškerý obsah Zdravotní tělesné výchovy žákům III. (příp. II.) zdravotní

skupiny v samostatných vyučovacích hodinách (jako adekvátní náhradu povinné tělesné výchovy nebo jako

rozšíření pohybové nabídky v dalším vyučovacím předmětu dotovaném z disponibilní časové dotace). Tato

nabídka vychází ze situace v moderní společnosti, která v mnohém život usnadňuje, ale paradoxně tím vyvolává

už v dětském věku četná zdravotní oslabení, která je nutné napravovat a korigovat (z nedostatku intenzivního a

vhodně zaměřeného pohybu z dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, z nadměrného příjmu potravy v

nevhodné skladbě,

z nekvalitního ovzduší, z četných stresových situací, nepříznivých sociálních vztahů atd.). Základní vzdělávání

tak reaguje na poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé populaci přibývá a zdravotně oslabené dítě

potřebuje větší množství spontánních i cíleně zaměřených pohybových

aktivit než dítě zdravé. Účast ve zdravotní tělesné výchově vede žáky k poznání charakteru jejich zdravotního

oslabení i míry a rozsahu omezení některých činností. Současně předkládá konkrétní způsoby ovlivňování

zdravotních oslabení (speciální cvičení, všestranně zaměřené pohybové činnosti, relaxační techniky, plavání atd.)

a jejich zařazování do denního režimu žáků.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky

k:

- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty

- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z

činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů

- poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního

jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí

- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje

a poškozuje

- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů

rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst

souvisejících s preventivní ochranou zdraví

- propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním

úsilím atd.

- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr

partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.

- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole

i v obci
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

5.8.1  Tělesná výchova

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

2 2 2 2 2

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

2 2 2 2

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a zdraví

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Tělesná výchova

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Tělesná výchova

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU - 1. stupeň

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Vyučovací předmět Tělesná výchova je povinný a je rozdělen do devíti tematických okruhů: Komunikace,

organizace a hygiena, Cvičení, Gymnastika, Cvičení s hudbou, tanec, aerobic, Úpoly, Atletika, Drobné pohybové

hry, Míčové hry, Dopravní výchova.

 

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání je zaměřeno na:

- osvojení nových pohybových dovedností, kultivaci projevů, správné držení těla a optimální rozvoj tělesné

zdatnosti

- začleňování pohybu do denního režimu

- základní hygienické a bezpečnostní zásady

- využití pohybu k překonávání negativních tělesných či duševních stavů, i jako zdravotní prevence

- vytváření hodnotného pohybového vyžití i přátelských fair-play vztahů

Formy realizace:

vyučovací hodina, blok (plavecký kurz)

Časová dotace:

V 1. až  5. ročníku 2 hodiny týdně. 2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník se vyučují spojeně.

Místo realizace:

tělocvična, školní hřiště, hřiště TJ Supíkovice, krytý bazén Česká Ves

Mezipředmětové vztahy:

hudební výchova (tance, rytmika)

Kompetence:

Kompetence k učení

Učitel

- vede žáka k používání odborné terminologie

Žák

- používají základní sportovní termíny, znaky a gesta
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

Kompetence k řešení problémů

Učitel

- pracuje s chybou

- učí žáka myslet kriticky, aby byl schopen hájit svá rozhodnutí

Žák

- přemýšlí o příčinách a naplánuje způsob řešení

- nenechá se odradit případným nezdarem

- sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

Kompetence komunikativní

Učitel

- vede žáka k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků

- vede žáka k porozumění a používání sportovní terminologie a gestikulace

Žák

- vhodně argumentuje, obhajuje svůj názor, zapojuje se do diskuze

- využívá sportovním komunikační prostředky

- naslouchá argumentům druhých, uznává právo druhého na jiný názor

Kompetence sociální a personální

Učitel

- vede žáka k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání

- vede žáka ke spolupráci ve skupině a dodržování dohodnutých pravidel týmové práce

- vede žáka ke spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení výsledků svých i jiných

Žák

- uvědomuje si zodpovědnost za svá jednání

- spolupracuje ve skupině a podílí se na utváření pravidel pohybových her, poskytne v případě potřeby pomoc

nebo o ni požádá

- sleduje, srovnává a hodnotí zlepšení výkonů svých i jiných

Kompetence občanské

Učitel

- vyžaduje dodržování pravidel slušného a sportovního chování

- učitel vede žáky k pochopení a kladnému postoji ke sportu

- vede žáky k aktivnímu zapojení se do sportovních aktivit v rámci školy, obce i okresu

Žák

- odmítá nesportovní chování a hrubé zákroky

- aktivně se zapojuje do sportovních aktivit v rámci školy, obce i okresu

- učí se vytvářet kladný postoj k sportu

- uzná právo na nezdar svůj i ostatních, respektuje různou míru talentu jednotlivců

Kompetence pracovní

Učitel

- vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

- vede žáky ke správným způsobům užití nářadí a náčiní

- pozoruje pokrok při práci v hodině

Žák

- dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU - 2. stupeň:

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Vyučovací předmět je povinný a je rozdělen do tematických okruhů, bloků. Znalosti a dovednosti vedoucí

k zdravému životnímu stylu a kladnému vztahu k fyzickým aktivitám navazují na znalosti a dovednosti získané

na prvním stupni. Tělesná výchova plní ve vzdělávání především funkci regenerace a kompenzace jednostranné

zátěže působené pobytem ve škole, ale i činnostmi mimo školu. Další její význam je v rozvoji pohybových

dovedností i v kultivaci pohybu, především pak v poznávání možností rozvoje zdravotně orientované zdatnosti.

Její úroveň má zásadní význam pro aktuální zdraví a významně ovlivňuje zdravotní předpoklady i v dospělosti.

Pohybové vzdělávání přechází od spontánní pohybové činnosti k činnosti řízené a výběrové s uspokojováním

vlastních pohybových potřeb i zájmů a s využíváním možností samostatně ovlivňovat svůj pohybový projev

a zdatnost. Dětem se zájmem o sport a nadaným sportovcům nabízíme zapojení do sportovních her, reprezentaci
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Učební osnovy

školy ve sportovních soutěžích a doporučení k dalšímu rozvoji ve sportovních klubech.

Důležitou složkou vyučování tělesné výchovy je prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových

dysbalancí - průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení. Tato cvičení

jsou průběžně zařazována do jednotlivých hodin podle jejich hlavní náplně. Další významnou složkou výuky

tělesné výchovy je hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech - v nestandardním prostředí, první pomoc

při Tv a sportu v různém prostředí, klimatických podmínkách, improvizované ošetření poranění a odsun

raněného.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na:

- rozvíjení pohybových předpokladů, odhalování zdravotních oslabení a jejich korekce v běžných i specifických

formách pohybového učení

- poznání vlastních tělesných předpokladů a možností pro aktivní tělesnou činnost

- osvojení vztahu fair-play a dovedností organizovat a řídit pohybové činnosti

- získání kladného vztahu k fyzickým aktivitám a sportu

- vytvoření návyků zdravého životního stylu vedoucích k progresivnímu utužování zdraví a zdravého životního

stylu vůbec

Formy realizace:

vyučovací hodina

blok (plavecký kurz, lyžařský kurz, bruslení)

Časová dotace:

2 hodiny týdně ve 6. až 9. ročníku

Tv se vyučuje spojeně ve dvou skupinách - dívky 6.-9. třída, chlapci 6.-9. třída.

Místo realizace:

tělocvična, hřiště, příroda, bazén

Mezipředmětové vztahy:

přírodopis (biologie člověka)

chemie (zásady správné výživy)

výchova ke zdraví (preventivní ochrana zdraví a uplatňování zdravého způsobu života, předcházení úrazům,

poskytování základní první pomoci)

Kompetence:

Kompetence k učení

Žák:

- poznává vlastní pohybové schopnosti a možnosti jejich individuálního rozvoje

- poznává souvislost mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou

- systematicky sleduje vývoj vlastní fyzické zdatnosti

Učitel:

- eviduje sportovní výkony žáků

- vyhodnocuje a porovnává výkony žáků s ohledem k jejich fyzickým dispozicím a zdravotnímu stavu

Kompetence k řešení problémů

Žák:

- přemýšlí o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání tréninkové cesty k jeho zvládnutí

- hledá vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech

Učitel:

- zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta

Kompetence komunikativní

Žák:

- vyslechne a přijme pokyny vedoucího družstva,

- pracuje ve skupinách, družstvech, práce je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na

diskusi

- vhodně obhajuje své názory

- své myšlenky se snaží vyjadřovat výstižně a to zejména ústně

Učitel:
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- umožňuje žákům zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout

názory ostatních žáků

- vede žáky k formulování svých myšlenek v mluvené formě

- vede žáky k užívání správné sportovní terminologie

Kompetence sociální a personální

Žák:

- spolupracuje při řešení problémů s ostatními žáky

- se učí hodnotit práci svou i druhých

- dodržuje pravidla fair play

- učí se rozdělovat a přijímat úkoly v rámci sportovního družstva

Učitel:

- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti ve skupině, družstvu

- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují

- vyžaduje dodržování předem stanovených pravidel práce ve skupině

Kompetence občanské

Žák:

- respektuje názory ostatních

- se zodpovědně rozhoduje podle dané situace

- seznámí se se škodlivostí požívání drog a dopingu

Učitel:

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

Kompetence pracovní

Žák:

- dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla

- dodržuje pravidla ve sportu, v celém životě

- efektivně organizuje vlastní práci, práci skupiny

- poskytne první pomoc při úrazech lehčího charakteru

Učitel:

- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel

- zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si soutěže sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh

- vyhledává možná rizika při pohybových činnostech a hledá cesty jejich minimalizace

- zpracovává a prezentuje naměřené výkony

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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1. ročník

1. ročník
2 týdně, P

1. Komunikace,organizace a hygiena
Očekávané výstupy

žák:
- reaguje na jednoduché povely, pokyny•
- dbá o hygienu svého těla před i po sportovní aktivitě•

Učivo
Základní pojmy spojené s činnostmi, cvičebními prostory
a vybavením.
Smluvené signály, povely, znamení, gesta.
Příprava pro pohybovou činnost(oblečení, obutí)
 

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

2. Cvičení
Očekávané výstupy

žák:
 - spojuje každodenní pravidelnou pohybovou činnost se zdravím•

Učivo
Cvičení protahovací, silová, vytrvalostní, dechová, vyrovnávací
a cvičení pro správné držení těla

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

3. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:
- rozumí používaným pojmům, terminologie přiměřeně věku dítěte•

Učivo
Průpravná gymnastická cvičení.
Akrobacie: Průpravná cvičení pro zvládutí kotoulu vpřed, kotoulu
vzad.
Přeskok: Průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu
z trampolínky, skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky
Kladinka:Chůze s dopomocí
Šplh na tyči

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

4. Rytmické činnosti s hudbou, tanec
Očekávané výstupy

žák:
- reaguje na jednoduché povely, pokyny•

Učivo
Hudební a rytmický doprovod, vnímání a prožívání rytmu, tempa
a melodie.
Základní estetický pohyb těla a jeho částí(chůze, běh, poskoky,
obraty, pohyby různých částí těla)
nápodoba pohybem.
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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1. ročník

5. Úpoly
Očekávané výstupy

žák:
- spolupracuje ve dvojici či ve skupině•

Učivo
Přetahy a přetlaky( přetahování lana, cvičení dvojic- vzájemné
přetlačování apod.)

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

6. Atletika
Očekávané výstupy

žák:
- rozumí základním pojmům a pokynům při atletických disciplinách•
- seznámí se s technikou vybraných atletických disciplin•

Učivo
Pojmy- základní pojmy týkající se běhů, skoků a hodů, názvy
atletického hřiště
Zjednodušené startovní povely a signály
Průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti, vytrvalosti,
odrazové síly a obratnosti
Běh na 5O m
Motivovaný běh v terénu(krosový běh)
Béh na 600 m
Běh na 6 min (prokládaný chůzí, podle úrovně i souvislý běh)
Skok do dálky z rozběhu
Hod míčkem

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

7.  Drobné pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:
Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její
organizaci

•

Učivo
Základní pojmy, povely a pravidla související s osvojovánými hrami
a používaným náčiním.
Využití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám.

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

8. Míčové hry
Očekávané výstupy

žák:
Reaguje na jednoduché povely a pokyny u míčových her•

Učivo
Povely při míčových hrách
Manipulace s míčem- rukou, nohou, vybranou rukou
Základní přihrávky rukou, nohou

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

9. Dopravní výchova
Očekávané výstupy

žák:
Spojuje každodenní pohybovou činnost se zdravím•

Učivo
Chodec- chování chodce v silničním provozu
Přecházení přes cestu
Vybrané dopravní značky

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

2. ročník

2. ročník
2 týdně, P

1. Komunikace, organizace, hygiena
Očekávané výstupy

žák:
reaguje na základní pokyny,signály a gesta učitele•
dokáže ošetřit jednoduchá poranění nebo přivolat pomoc•

Učivo
Smluvené signály, povely, znamení, gesta.
První pomoc
Příprava pro pohybovou činnost(oblečení, obutí)

 

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

2. Cvičení
Očekávané výstupy

žák:
chápe, že jednotlivá cvičení mají různé účinky•

Učivo
Cvičení protahovací, silová, vytrvalostní, dechová, vyrovnávací,
cvičení pro správné držení těla

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

3. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:
reaguje na základní pokyny,signály a gesta učitele•

Učivo
Průpravná gymnastická cvičení.
Akrobacie: kotoul vpřed, kotoul vzad.
Přeskok: gymnastický odraz z trampolínky, skoky z trampolínky.
Kladinka:Chůze
Šplh na tyči 

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

4. Rytmické cvičení s hudbou, tanec
Očekávané výstupy

žák:
reaguje na základní pokyny,signály a gesta učitele•

Učivo
Hudební a rytmický doprovod, vnímání a prožívání rytmu, tempa
a melodie.
Základní estetický pohyb těla a jeho částí
 

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

5. Úpoly
Očekávané výstupy

žák:
spolupracuje ve dvojici či ve skupině•

Učivo
Přetahy a přetlaky( přetahování lana, cvičení dvojic- vzájemné
přetlačování apod.)
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2. ročník

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

6. Atletika
Očekávané výstupy

žák:
reaguje na pokyny, povely gesta při plnění atletických disciplin•

Učivo
Zjednodušené startovní povely a signály
Průpravná cviční pro ovlivňování běžecké rychlosti, vytrvalosti,
odrazové síly a obratnosti.
Běh na 5O m
Motivovaný běh v terénu(krosový běh)
Běh na 6 min (prokládaný chůzí, podle úrovně i souvislý běh)
Běh na 600 m
Polovysoký start
Skok do dálky z rozběhu
Hod míčkem

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

7. Drobné pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:
Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových
činnostech ve známých prostorech školy

•

Učivo
Základní pojmy, povely a pravidla související s osvojovanými hrami
a používaným náčiním

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

8. Míčové hry
Očekávané výstupy

žák:
reaguje na základní pokyny,signály a gesta učitele•
spolupracuje ve dvojici či ve skupině•

Učivo
Povely při míčových hrách
Manipulace s míčem- rukou, nohou, vybranou rukou
Základní přihrávky rukou, nohou

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

9. Dopravní výchova
Očekávané výstupy

žák:
umí ošetřit drobné poranění, umí přivolat pomoc•
Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti

•

Učivo
Chodec- chování chodce v silničním provozu
Přecházení přes cestu
Vybrané dopravní značky

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

10. Plavecký výcvik
Očekávané výstupy

žák:
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti

•

Učivo
Učivo volí organizátor plaveckého výcviku

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

2. ročník

3. ročník
2 týdně, P

1. Komunikace, organizace, hygiena
Očekávané výstupy

žák:
zná zásady fair play a snaží se je dodržovat•

Učivo
Význam pohybu
Fair play
Záznamy sportovních výkonů

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

2. Cvičení
Očekávané výstupy

žák:
své výkony porovnává s předchozími výsledky•

Učivo
Cvičení protahovací, silová, vytrvalostní, dechová, vyrovnávací,
cvičení pro správné držení těla
 

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

3. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,
usiluje o jejich zlepšení

•

Učivo
Kotoul vpřed
Kotoul vzad
Průprava odrazu
Kladinka
Šplh na tyči

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

4. Cvičení s hudbou, tanec
Očekávané výstupy

žák:
Spolupracuje ve dvojici•

Učivo
Estetický pohyb
Poskoky, jednoduché tance

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

5. Úpoly
Očekávané výstupy

žák:
spolupracuje ve dvojici i v družstvech•

Učivo
Přetahy a přetlaky( přetahování lana, cvičení dvojic- vzájemné
přetlačování apod.)

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

3. ročník

6. Atletika
Očekávané výstupy

žák:
zvládá základní techniku jednotlivých atletických disciplin•

Učivo
Běh na 5O m.
Motivovaný běh v terénu(krosový běh).
Běh na 8 min(prokládaný chůzí, podle úrovně i souvislý běh)
Běh na 600 metrů
Nízký start a polovysoký start
Skok do dálky z rozběhu.
Hod míčkem i s rozběhem

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

7. Drobné pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:
Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech
a soutěžích

•

Učivo
Základní pojmy, povely a pravidla související s osvojovánými hrami
a používaným náčiním.
Skoky přes švihadlo

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

8. Míčové hry
Očekávané výstupy

žák:
Pravidla zjednodušených míčových her•

Učivo
Hřiště,pravidla
Manipulace s míčem rukou, nohou
Přihrávky rukou nohou
Střelba rukou, nohou

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

9. Dopravní výchova
Očekávané výstupy

žák:
zná a vysvětlí možná rizika chodců v dopravě•

Učivo
Chodec- chování chodce v silničním provozu.
Vybrané dopravní značky.

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

10. Plavecký výcvik
Očekávané výstupy

žák:
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,
usiluje o jejich zlepšení

•

Učivo
Náplň plaveckého výcviku vybírá organizátor

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

4. ročník
2 týdně, P

1. Komunikace, organizace, hygiena
Očekávané výstupy

žák:
Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími
výsledky

•

Učivo
Záznamy sportovních výkonů

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

2. Cvičení
Očekávané výstupy

žák:
Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

•

Učivo
Cvičení protahovací, silová, vytrvalostní, dechová, vyrovnávací,
cvičení pro správné držení těla.
 

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

3. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové
dovednosti

•

Učivo
Akrobatické kombinace
Přeskok
Stoj na lopatkách
Šplh na tyči

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

4. Cvičení s hudbou, tanec
Očekávané výstupy

žák:
zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny
k vlastnímu provedení pohybové činnosti

•

Učivo
Kroky lidových tanců
 

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

5. Úpoly
Očekávané výstupy

žák:
cvičí ve dvojicích či v družstvech•

Učivo
Přetahy a přetlaky( přetahování lana, cvičení dvojic- vzájemné
přetlačování apod.)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

6. Atletika
Očekávané výstupy

žák:
umí změřit, zapsat výkon v jednotlivých disciplínách•
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti

•

Učivo

Atletické disciplíny:běh na 50 m, běh na 600 m, běh na 8 min, skok
do dálky, hod míčkem

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

7. Drobné pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:
EV: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na
radosti i bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných
podmínkách

•

Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu•
Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni
třídy

•

Učivo
Základní pojmy, povely a pravidla související s osvojovánými hrami
a používaným náčiním.
Skoky přes švihadlo
Pozitivní hodnocení druhých - vyjádření uznání

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

8. Míčové hry
Očekávané výstupy

žák:
cvičí ve dvojicích či družstvech•

Učivo
Míčové hry podle zjednodušených pravidel
Manipulace s míčem, přihrávky a střelba

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

9. Dopravní výchova
Očekávané výstupy

žák:
Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

•

Učivo
Cyklista v silničním provozu
Pravidla pro cyklisty
Dopravní značky, křižovatky

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

5. ročník
2 týdně, P

1. Komunikace, organizace, hygiena
Očekávané výstupy

žák:
EV: uvědomuje si své schopnosti a silné stránky, utváří své
pozitivní sebehodnocení

•

Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i v místě bydliště, samostatně získá
potřebné informace

•

Učivo
Záznamy sportovních výkonů
Sebepoznání, sebehodnocení

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

2. Cvičení
Očekávané výstupy

žák:
Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením

•

Učivo
Cvičení protahovací, silová, vytrvalostní, dechová, vyrovnávací,
cvičení pro správné držení těla.Vytrvalostní cvičení.
 

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

3. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:
Zvládá v souladu i individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti

•

Učivo
Akrobatické kombinace
Přeskok přes kozu
Šplh na tyči a na laně

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

4. Cvičení s hudbou
Očekávané výstupy

žák:
Užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné
názvosloví, cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení

•

Respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví•

Učivo
Cvičení s hudbou

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

5. Úpoly
Očekávané výstupy

žák:
Cvičí ve dvojicích či družstvech•

Učivo
Přetahy a přetlaky( přetahování lana, cvičení dvojic- vzájemné
přetlačování apod.)

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

6. Atletika
Očekávané výstupy

žák:
Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

•

Učivo
Atletické disciplíny:běh na 50 m, běh na 600 m, běh na 8 min, skok
do dálky, hod míčkem

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

7. Drobné pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:
 Vytváří varianty osvojených pohybových her•

Učivo
Základní pojmy, povely a pravidla související s osvojovánými hrami
a používaným náčiním.
Skoky přes švihadlo

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

8. Míčové hry
Očekávané výstupy

žák:
Jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a
označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně
reaguje

•

Učivo
Míčové hry podle zjednodušených pravidel
Manipulace s míčem, přihrávky a střelba

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

9. Dopravní výchova
Očekávané výstupy

žák:
Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

•

Učivo
Cyklista, pravidla pro cyklisty
Dopravní značky, křižovatky
Bezpečnost

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
2 týdně, P

1. Činnosti ovlivňující zdraví
Očekávané výstupy

žák:
Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí
úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

•

Učivo
Význam pohybu pro zdraví - rekreační a výkonnostní sport

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

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Očekávané výstupy

žák:
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

Posoudí provedení osvojované činnosti, označí zjevné nedostatky
a jejich možné příčiny

•

Učivo
Pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové hry
a aktivity
Gymnastika - akrobacie, přeskoky cvičení s nářadím a na nářadí
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou
Úpoly - základy sebeobrany
Atletika - rychlý běh, vytrvalý běh na hřišti a v terénu, skok do dálky
a do výšky, hod míčkem, šplh
Sportovní hry - alespoň dvě podle výběru vyučujícího
Bruslení (podle podmínek)
Další netradiční pohybové činnosti podle zájmu žáků a podmínek
 

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

3. Činnosti podporující pohybové učení
Očekávané výstupy

žák:
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence•

Učivo
Komunikace v Tv - tělocvičné názvosloví, smluvené povely, signály,
gesta, komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Organizace prostoru a pohybových činností
Historie a současnost sportu - významné soutěže a sportovci,
olympijská charta
Pravidla osvojovaných pohybových činností, her, závodů, soutěží

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

7. ročník
2 týdně, P
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

7. ročník

1. Činnosti ovlivňující zdraví
Očekávané výstupy

žák:
Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu,
některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním
účelem

•

Učivo
Význam pohybu pro zdraví - rekreační a výkonnostní sport

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

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Očekávané výstupy

žák:
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

Posoudí provedení osvojované činnosti, označí zjevné nedostatky
a jejich možné příčiny

•

Učivo
Pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové hry
a aktivity
Gymnastika - akrobacie, přeskoky cvičení s nářadím a na nářadí
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou
Úpoly - základy sebeobrany
Atletika - rychlý běh, vytrvalý běh na hřišti a v terénu, skok do dálky
a do výšky, hod míčkem, šplh
Sportovní hry - alespoň dvě podle výběru vyučujícího
Bruslení (podle podmínek)
Další netradiční pohybové činnosti podle zájmu žáků a podmínek

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

3. Činnosti podporující pohybové učení
Očekávané výstupy

žák:
Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky -
čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlaví, ochranu přírody při sportu

•

Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji

•

Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a
vyhodnotí

•

Učivo
Komunikace v Tv - tělocvičné názvosloví, smluvené povely, signály,
gesta, komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Organizace prostoru a pohybových činností
Historie a současnost sportu - významné soutěže a sportovci,
olympijská charta
Pravidla osvojovaných pohybových činností, her, závodů, soutěží

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

8. ročník
2 týdně, P

1. Činnosti ovlivňující zdraví
Očekávané výstupy

žák:
Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly

•

Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní
etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o
znečištění ovzduší

•

Učivo
Význam pohybu pro zdraví - rekreační a výkonnostní sport
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

8. ročník

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

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Očekávané výstupy

žák:
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

Posoudí provedení osvojované činnosti, označí zjevné nedostatky
a jejich možné příčiny

•

Učivo
Pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové hry
a aktivity
Gymnastika - akrobacie, přeskoky cvičení s nářadím a na nářadí
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou
Úpoly - základy sebeobrany
Atletika - rychlý běh, vytrvalý běh na hřišti a v terénu, skok do dálky
a do výšky, hod míčkem, vrh koulí, šplh
Sportovní hry - alespoň dvě podle výběru vyučujícího
Bruslení (podle podmínek)
Další netradiční pohybové činnosti podle zájmu žáků a podmínek
Lyžování a snowboarding, bezpečnost pohybu v zimní horské
krajině, jízda na vleku

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

3. Činnosti podporující pohybové učení
Očekávané výstupy

žák:
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence•

Učivo
Komunikace v Tv - tělocvičné názvosloví, smluvené povely, signály,
gesta, komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Organizace prostoru a pohybových činností
Historie a současnost sportu - významné soutěže a sportovci,
olympijská charta
Pravidla osvojovaných pohybových činností, her, závodů, soutěží

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

9. ročník
2 týdně, P

1. Činnosti ovlivňující zdraví
Očekávané výstupy

žák:
Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu,
některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním
účelem

•

Učivo
Význam pohybu pro zdraví - rekreační a výkonnostní sport

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Výchova ke zdraví
Učební osnovy

9. ročník

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Očekávané výstupy

žák:
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

Posoudí provedení osvojované činnosti, označí zjevné nedostatky
a jejich možné příčiny

•

Učivo
Pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové hry
a aktivity
Gymnastika - akrobacie, přeskoky cvičení s nářadím a na nářadí
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou
Úpoly - základy sebeobrany
Atletika - rychlý běh, vytrvalý běh na hřišti a v terénu, skok do dálky
a do výšky, hod míčkem, vrh koulí, šplh
Sportovní hry - alespoň dvě podle výběru vyučujícího
Bruslení (podle podmínek)
Další netradiční pohybové činnosti podle zájmu žáků a podmínek

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

3. Činnosti podporující pohybové učení
Očekávané výstupy

žák:
Užívá osvojované názvosloví na úrovni rozhodčího, diváka,
čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

•

Uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího,
diváka, organizátora

•

Zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce ne úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

Zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a
podílí se na jejich prezentaci

•

Učivo
Komunikace v Tv - tělocvičné názvosloví, smluvené povely, signály,
gesta, komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
Organizace prostoru a pohybových činností
Historie a současnost sportu - významné soutěže a sportovci,
olympijská charta
Pravidla osvojovaných pohybových činností, her, závodů, soutěží

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

5.8.2  Výchova ke zdraví

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

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

0 1 1

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a zdraví

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova ke zdraví

VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: Výchova ke zdraví

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU – 2. stupeň:

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Výchova ke zdraví se vyučuje v 8. a 9. ročníku.Výuka v 8. a 9. ročníku je doplněna o učivo a výstupy předmětu

Etická výchova.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání je zaměřeno na:
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5.8.2  Výchova ke zdraví
Učební osnovy

- preventivní ochranu zdraví a uplatňování zdravého způsobu života

- na základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky

- na dovednosti odmítat škodlivé látky

- předcházení úrazům

- získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování

- upevnění návyků poskytovat základní první pomoc

- na orientaci se v konfliktních a krizových situacích

- uvědomování si základních potřeb a problémů rodinného života

- vypěstování si kultivovaného chování, které povede k navazování zdravých partnerských vztahů

Formy realizace:

Vyučovací hodina - skupinová práce, samostatná práce, diskuze, besedy, projekty, portfolio, soutěže, kvízy,

dramatizace ...

Časová dotace:

1 hodina týdně  v 8. a 9. třídě, vyučuje se spojeně.

Místo realizace:

učebna

Mezipředmětové vztahy:

tělesná výchova ( péče o zdraví, pohyb..)

občanská výchova ( rodina, člověk jako osobnost..)

Kompetence:

Kompetence k učení

Žáci

- jsou vedeni k efektivnímu učení

- vyhledávají a třídí informace, využívájí je v procesu učení

- vytváří si komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy

- plánují, organizují a řídí vlastní učení

Učitel

- se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků

- zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů

- zařazuje metody, při kterých docházejí k závěrům , řešením sami žáci

- sleduje při hodině pokrok všech žáků

Kompetence k řešení problémů

Žáci

- vnímají nejrůznější problémové situace – mimořádné situace, krizové situace a plánují způsob řešení problémů

- vyhledávají informace vhodné k řešení problémů

- kriticky myslí

- jsou schopni obhájit svá rozhodnutí

Učitel

- klade otevřené otázky

- ukazuje žákovi cestu ke správnému řešení prostřednictvím jeho chyb

- podněcuje žáky k argumentaci

Kompetence komunikativní

Žáci

- komunikují na odpovídající úrovni

- si osvojí kultivovaný ústní projev

- účinně se zapojují do diskuze

- uplatňují bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické partnerské vztahy

Učitel

- vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu

- vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů

- vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky

Kompetence sociální a personální
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5.8.2  Výchova ke zdraví
Učební osnovy

Žáci

- spolupracují ve skupině

- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu

- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají

Učitel

- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

Kompetence občanské

Žáci

- respektují názory ostatních

- si formují volní a charakterové rysy

- se zodpovědně rozhodují podle dané situace

- chápou základní ekologické souvislosti, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí

- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví

Učitel

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky

- se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky

Kompetence pracovní

Žáci

- si zdokonalují grafický projev

- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce

- mohou využít ICT pro hledání informací

- využívají znalostí v běžné praxi

- ovládají základní postupy první pomoci

Učitel

- umožňuje žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou,

encyklopediemi,…

- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti

- vytváří pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Hodnoty, postoje, praktická etika

Průřezová témata pokrývaná předmětem

7. ročník
0 týdně, P
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5.8.2  Výchova ke zdraví
Učební osnovy

7. ročník

1. Rodina
Očekávané výstupy Učivo

- práva a povinnosti členů rodiny
- rodina a domov
- komunikace v rodině
- ekonomika domácnosti

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

2. Péče o zdraví
Očekávané výstupy Učivo

- člověk ve zdraví a nemoci
- klíče ke zdraví
- infekční choroby
- postižení mezi námi

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

3. Zdravá výživa
Očekávané výstupy Učivo

- zdravá výživa
- alternativní výživy a poruchy výživy
- abeceda zdravé výživy

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

4. Zneužívání návykových látek
Očekávané výstupy Učivo

- nejčastěji užívané drogy
- drogy a jejich účinky
- drogy a legislativa

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

5. Osobní bezpečí
Očekávané výstupy Učivo

- nebezpečné situace
- šikana
- bezpečné sportování
- bezpečnost silničního provozu
- nacvičujeme první pomoc

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.8.2  Výchova ke zdraví
Učební osnovy

7. ročník

6. Sexuální výchova
Očekávané výstupy Učivo

- lidský život v proměnách času
- odlišnosti mají svůj význam
- pohlavní orgány muže a ženy
- stáváme se mužem a ženou

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

8. ročník
1 týdně, P

1. Rodina
Očekávané výstupy

žák:
učí se porozumět právům a povinnostem v rodinném životě,uvádí
přednosti a nedostatky soužití v rodině,učí se hospodařit s penězi

•

Učivo
Rodina a domov
Práva a povinnosti členů rodiny
Vztahy v rodině
Vedení domácnosti

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

2. Péče o zdraví
Očekávané výstupy

žák:
vysvětlí na příkladech souvislosti mezi tělesným, duševním a
sociálním zdravím, vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou zdraví

•

posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za
vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní
odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví

•

usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu
zdraví

•

vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v
kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí

•

uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a
jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami, svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby
vyhledá odbornou pomoc

•

Učivo
Tělesná a duševní hygiena
Infekční a přenosné choroby
Civilizační choroby
Postižení mezi námi

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

3. Zdravá výživa
Očekávané výstupy

žák:
dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé
stravovací návyky

•

Učivo
Vliv výživy na zdraví člověka
Alternativní výživa
Nežádoucí poruchy výživy

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace
SMILE verze 2.6.1 174



Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2  Výchova ke zdraví
Učební osnovy

8. ročník

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

4. Prevence zneužívání návykových látek
Očekávané výstupy

žák:
uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka

•

Učivo
Drogy kolem nás
Druhy závislostí
Jak se ubránit

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

5. Osobní bezpečí
Očekávané výstupy

žák:
projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a
železniční dopravy

•

aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí, v
případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc

•

Učivo
Nebezpečí kolem nás
Škola a násilí
 

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

6. Sexuální výchova
Očekávané výstupy

žák:
 respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje;  a
kultivovaně se chová k opačnému pohlaví

•

Učivo
Období dospívání
 

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

7. Etická výchova
Očekávané výstupy

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

•

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

•

analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu•
nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá práva

•

Učivo
Komunikace
Asertivní chování

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.8.2  Výchova ke zdraví
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
1 týdně, P

1. Rodina
Očekávané výstupy

žák:
respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými
vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů

•

vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady
pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu
(vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví

•

Učivo
Problémy současné rodiny
Krizové situace v rodině

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Péče o zdraví
Očekávané výstupy

žák:
projevuje zodpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu
dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se
podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce

•

samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím

•

Učivo
Péče o duševní a tělesné zdraví
Prevence civilizačních chorob
Pohybem k tělesnému a duševnímu zdraví

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

3. Zdravá výživa
Očekávané výstupy

žák:
dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé
stravovací návyky

•

Učivo
Výživa a zdravotní stav člověka
Význam zdravé výživy pro aktivní život

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

4. Prevence zneužívání návykových látek
Očekávané výstupy

žák:
uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování
při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým

•

vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníkům médií, sekt; uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi

•

Učivo
Jak se nestat závislým
Kdo nám může pomoci od závislosti
Hra, nebo závislost ?
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5.9  Člověk a svět práce
Učební osnovy

9. ročník

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

5. Osobní bezpečí
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových
situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí

•

Učivo
Lidská společnost a násilí
Domácí násilí

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

6. Sexuální výchova
Očekávané výstupy

žák:
respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou,
morálkou a pozizivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v
dospívání a odpovědného sexuálního chování

•

Učivo
Plánované rodičovství

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

7. Etická výchova
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje manipulativní působení médií a identifikuje se s
pozitivními prosociálními vzory

•

spolupracuje i v obtížných sociálních situacích•
je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své dituace a svých
možností přispívá k jejich řešení

•

analyzuje etické aspekty různých životních situací•
rozhoduje se uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a
nevyhýbá se řešení osobních problémů

•

aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy•

Učivo
Eticé hodnoty
Pozitivní působení televize a médií

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

Charakteristika oblasti
Oblast člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání

základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní

orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž

žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých

podobách a širších souvislostech.

Vzdělávací oblast člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje

celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím

se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové

spoluúčasti žáků. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři

tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které

jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na šest tematických okruhů: Práce s technickými materiály,

Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Svět

práce. Tematické okruhy na 2. stupni tvoří nabídku, z níž školy vybírají podle svých podmínek a pedagogických

záměrů, kromě povinného tematického okruhu Svět práce, minimálně další dva tematické okruhy. Vybrané

5.9  Člověk a svět práce
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tematické okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu.

Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník i odpovídající ročníky víceletých středních škol. Je

povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a lze jej zařadit již od 7. ročníku. Vzdělávací obsah je realizován v

průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům

(tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní

dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech

tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti

na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a

pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání

žáků co největší počet tematických okruhů.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky

k:

- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce

- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování

práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě

- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní

činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku

- poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka

- autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám

ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí

- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského

myšlení

- orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a

dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a

profesní orientaci

5.9.1  Praktické činnosti

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

1 1 1 1 1

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

1

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a svět práce

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Praktické činnosti

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Praktické činnosti

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU - 1. stupeň

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Vyučovací předmět Praktické činnosti je povinný a je rozdělen do čtyř tematických okruhů:Práce s drobným

materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů. 

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání je zaměřeno na:

- pracovní dovednosti a návyky z různých oblastí

- seznámení s různými materiály, plodinami, vhodnými nástroji a nářadím a pracovními postupy
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- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- kladný postoj k ochraně a tvorbě životního prostředí

- pozitivní a tvořivý vztah k práci

Formy realizace:

samostatná práce, práce ve dvojicích, skupinách

Časová dotace:

V 1. - 5. ročníku 1 hodina týdně. 2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník se vyučují spojeně.

Místo realizace:

ve třídě, v areálu školy, ve školní kuchyňce

Mezipředmětové vztahy:

prvouka (přírodniny)

Kompetence:

Kompetence k učení

Učitel

- zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů

Žák

- kriticky zhodnotí výsledky své práce

Kompetence k řešení problémů

Učitel

- zadává úkoly vedoucí k vlastní volbě prostředků a techniky

Žák

- objevuje různé varianty řešení problému

- nenechá se odradit případným nezdarem

Kompetence komunikativní

Učitel

- zadává úkoly při kterých žáci spolupracují

Žák

- při komunikaci používá správné názvosloví

- spolupracuje při práci ve skupinách

- přispívají k diskusi

- učí se věcně argumentovat

Kompetence sociální a personální

Učitel

- podle potřeby pomáhá žákům

- každému žákovi umožňuje zažít úspěch

- dodává žákům sebedůvěru

Žák

- pracuje ve skupinách

- spolupracuje při řešení problémů

- přispívá k diskusi a respektují názory jiných

Kompetence občanské

Učitel

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- vede žáky k pochopení a kladnému postoji klidovým tradicím, lidským výtvorům

Žák

- chápe význam tradic, ctí je

- uzná právo na nezdar svůj i ostatních, respektuje různou míru talentu jednotlivců

- respektuje a chrání výsledky práce jiných

Kompetence pracovní

Učitel
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- vede žáky ke správným způsobům užití nářadí

- pozoruje pokrok při práci v hodině

- vede žáka k dodržování bezpečnosti a hygieny práce

Žák

- dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci, používá bezpečně a účinně nářadí

- dodržuje správný pracovní postup a pravidla, chrání své zdraví a zdraví druhých

- dbá na ochranu životního prostředí

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU – 2.stupeň

Obsahové, organizační a časové vymezení

Vyučovací předmět Praktické činnosti se vyučuje jako samostatný předmět v 6. ročníku a je zaměřen na

pěstitelské práce a chovatelství. Předmět je povinný.

Výchovné a vzdělávací strategie:

- vzbuzování zájmu o pěstování rostlin v závislosti na přírodních podmínkách i práci člověka

- rozvoj schopnosti aplikovat poznatky z ostatních předmětů v praxi

- získávání základních pracovních dovedností a návyků

- osvojování a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace

a plánování práce

- získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě

- získání pozitivního vztahu ke zvířatům v drobnochovech

Formy realizace:

vyučovací hodina - frontální výuka s demonstračními pomůckami, skupinová práce (s využitím přírodnin,

pracovních listů, odborné literatury), praktické práce v areálu školy, krátkodobé projekty, dialog, vyhledávání

informací, samostatná práce.

Časová dotace:

1 hodina týdně v 6. ročníku

Místo realizace:

Vyučování probíhá v kmenové třídě a v areálu školy, popřípadě na přilehlých pozemcích Agroproduktu

Supíkovice.

Vyučovací předmět je úzce spjat:

přírodopis (rostliny, živočichové, škůdci, léčivé rostliny, zelenina, okrasné rostliny, půda)

chemie (chemické vlastnosti půdy)

Kompetence:

Kompetence k učení

Žák

- poznává smysl a cíl učení

- umí posoudit vlastní pokrok

- kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich

Učitel

- zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů

- vede žáky aby v hodinách pracovali s odbornou literaturou

- pozoruje pokrok u všech žáků v hodině

Kompetence k řešení problémů

Žák

- promýšlí pracovní postupy praktických cvičení

- při řešení se učí chápat, že se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen jedno správní řešení

- poznatky aplikuje v praxi

Učitel

- se zajímá o náměty

- klade otevřené otázky

Kompetence komunikativní
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Žák

- se učí správnému postupu při práci

- při komunikaci používá správné názvosloví

- využívá informační zdroje k získání nových poznatků

Učitel

- zadává úkoly při kterých žáci spolupracují

- vede žáky, aby na sebe brali ohledy

Kompetence sociální a personální

Žáci

- pracují ve skupinách

- spolupracují při řešení problémů

- přispívají k diskusi a respektují názory jiných

- učí se věcně argumentovat

Učitel

- podle potřeby pomáhá žákům

- každému žákovi umožňuje zažít úspěch

- dodává žákům sebedůvěru

Kompetence občanské

Žáci

- respektují pravidla při práci

- dokáží přivolat pomoc při zranění

- chápou základní ekologické souvislosti, chrání a oceňují naše kulturní tradice

Učitel

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- dodává žákům sebedůvěru

Kompetence pracovní

Žák

- dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci

- používá bezpečně a účinně nářadí

- dodržuje správný pracovní postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého zdraví a zdraví druhých

- dbá na ochranu životního prostředí

- své znalosti využívá v běžné praxi.

Učitel

- vede žáky ke správným způsobům užití nářadí

- pozoruje pokrok při práci v hodině

- jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli

- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

1. ročník
1 týdně, P
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1. ročník

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy

žák:
vytváří jednoduchými  postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů

•

pracuje podle slovního návodu a předlohy•

Učivo
- přírodniny: sběr a využití
- papír: překládat, rýhovat, obkreslovat, vystřihovat, slepovat
- modelovací hmota: hníst, válet, stlačovat, tvarovat
 

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

2. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy

žák:
zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi•

Učivo
- jednoduché plošné modely

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

3. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

žák:
pečuje o nenáročné rostliny•

Učivo
- základní péče o pokojové rostliny
 

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

4. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy

žák:
chová se vhodně při stolování•

Učivo
- základní pravidla stolování, používání příboru

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

2. ročník
1 týdně, P

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy

žák:
vytváří jednoduchými  postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů

•

pracuje podle slovního návodu a předlohy•

Učivo
- papír: jednoduché skládanky
- modelovací hmota: vykrajovat, vrstvit, přidávat
- textil: odměřit a navléct nit, uzlík, přišít dvoudírkový knoflík
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Učební osnovy

2. ročník

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

2. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy

žák:
zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí•

Učivo
- jednoduché prostorové modely

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

3. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

žák:
provádí jednoduchá pozorování•
pečuje o nenáročné rostliny•

Učivo
- pokusy s klíčením semen ve třídě
- péče o pokojové rostliny

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

4. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy

žák:
připraví tabuli pro jednoduché stolování•
chová se vhodně při stolování•

Učivo
- jednoduchá úprava stolu
- pravidla stolování

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

3. ročník
1 týdně, P

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy

žák:
vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů

•

pracuje podle slovního návodu a předlohy•

Učivo
- papír: odtrhávat podle pravítka, jednoduché skládanky
- modelovací hmota: složitější předměty
- textil: jednoduchý steh, přišít čtyřdírkový knoflík
- vlastnosti materiálu: plast-dřevo-kov

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

3. ročník

2. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy

žák:
žák ovládá základní elementární dovednosti a činnosti  při práci se
stavebnicemi

•

Učivo
- jednoduché prostorové modely

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

3. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

žák:
provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky
pozorování

•

pečuje o nenáročné rostliny•

Učivo
- pěstování rostlin ze semen ve třídě
- péče o pokojové rostliny

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

4. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy

žák:
připraví tabuli pro jednoduché stolování•
chová se vhodně při stolování•

Učivo
- jednoduchá úprava stolu
- pravidla stolování

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

4. ročník
1 týdně, P

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy

žák:
vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě
své představivosti různé výrobky z daného materiálu

•

využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky
lidových tradic

•

volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k
použitému materiálu

•

udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

•

Učivo
- přírodniny: sběr a využití
- papír: odměřovat, složitější skládanky
- měkké plasty: dekorační ozdoby
- textil: jednoduchý střih, sešívání
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.9.1  Praktické činnosti
Učební osnovy

4. ročník

2. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy

žák:
provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a
demontáž

•

pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu•
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc při úrazu

•

Učivo
- složitější prostorové modely

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

3. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

žák:
provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede
pěstitelské pokusy a pozorování

•

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny•
volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje
a náčiní

•

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

•

Učivo
- rozmnožování vhodných rostlin řízkováním
- úpravy okrasných záhonů areálu školy 

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

4. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy

žák:
připraví jednoduchý pokrm•
dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování•
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy
hygieny a bezpečnosti práce v kuchyni

•

Učivo
- pravidla stolování
- jednoduchý pokrm

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

5. ročník
1 týdně, P
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5.9.1  Praktické činnosti
Učební osnovy

5. ročník

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy

žák:
vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě
své představivosti různé výrobky z daného materiálu

•

využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky
lidových tradic

•

volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k
použitému materiálu

•

udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

•

Učivo
- přírodniny: sběr a využití
- prostorové předměty z různých materiálů
- textil: složitější stehy

 

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

2. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy

žák:
provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a
demontáž

•

pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu•
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc při úrazu

•

Učivo
- složitější prostorové předměty

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

3. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

žák:
provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede
pěstitelské pokusy a pozorování

•

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny•
volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje
a náčiní

•

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

•

Učivo
- rychlení a pěstování vhodných rostlin ve třídě 
- úpravy okrasných záhonů areálu školy

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

4. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se v základním vybavení kuchyně•
připraví samostatně jednoduchý pokrm•
dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování•
Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc i při úrazu v
kuchyni

•

Učivo
- pravidla společenského chování
- základní vybavení kuchyně
- jednoduchý pokrm

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.9.2  Příprava pokrmů
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
1 týdně, P

1. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

žák:
Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu•
Pěstuje a využívá květiny pro výzdobu•
Dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného
zvířaty

•

Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných druhů
rostlin

•

Učivo
Bezpečnost a hygiena
Základní podmínky pro pěstování rostlin
Zelenina
Okrasné rostliny
Ovocné rostliny
Léčivé rostliny, koření

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

2. Chovatelství
Očekávané výstupy

žák:
Prokáže základní znalost chovu drobných zvířat zvířat a zásad
bezpečného kontaktu se zvířaty

•

Dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného
zvířaty

•

Učivo
Chov zvířat
 

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

5.9.2  Příprava pokrmů

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

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

1

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a svět práce

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Příprava pokrmů

VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: Příprava pokrmů

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU - 2. STUPEŇ

Obsahové, organizační a časové vymezení:

Je vyučován v 7. ročníku pro všechny žáky, tj. pro dívky i chlapce.

Výchovné a vzdělávací strategie :

Vzdělávání je zaměřeno na:
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5.9.3  Svět práce
Učební osnovy

- vytváření pozitivního vztahu k práci a odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce

- osvojení základních pracovních dovedností a návyků

- používání vhodných pomůcek

Formy realizace:

Vyučovací hodina - teorie, diskuse, praktické činnosti

Časová dotace:

1 hodina týdně - v 7. ročníku

Místo realizace:

cvičná kuchyně

Mezipředmětové vztahy:

matematika (ekonomický provoz domácnosti)

výchova ke zdraví (zdravá výživa)

Kompetence:

Kompetence sociální a personální

žák - účinně spolupracuje ve skupině

učitel - vede žáky k ohleduplnosti při jednání se spolužáky

Kompetence pracovní

žák - používá bezpečně nástroje a vybavení

- dodržuje vymezená pravidla

- přistupuje k výsledkům své činnosti nejen z hlediska kvality, ale i z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví

druhých

učitel - vede žáky k dodržování bezpečnostních zásad

- vede žáky k zodpovědnému přístupu

7. ročník
1 týdně, P

1. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy

žák:
používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje
základní spotřebiče

•

připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy•
dodržuje základní principy stolování, společenského chování a
obsluhy u stolu ve společnosti

•

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

•

Učivo
Poučení o bezpečnosti a hygieně
Základní vybavení kuchyně
Potraviny
Příprava pokrmů
Úprava stolu a stolování

 

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

5.9.3  Svět práce

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
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5.9.3  Svět práce
Učební osnovy

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

1

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a svět práce

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a svět práce

VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: Svět práce

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU :

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Vyučovací předmět Svět práce je určen pro žáky 9. ročníku. Je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu. Žáci

se zde dovídají důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším

profesním zaměření. Žáci se učí plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v týmu.

Výchovné a vzdělávací strategie :

Vzdělání je zaměřeno na:

- získání dovedností spojených se sebepoznáním a využitím vědomostí

- uvědomování si vlastní zodpovědnosti při rozhodování

- osvojení základních prvků techniky a strategie akčního plánování

- pochopení jak realisticky hodnotit své silné a slabé stránky

- seznámení se s charakteristikami frekventovaných povolání, s jejich učebními plány

- vyhledávání, hodnocení a využívání informací důležitých při volbě budoucího profesního zaměření

- získání dovedností, které lze využít v zátěžových životních situacích spojených s přechodem ze základní školy

na střední

- získání dovedností spojených s orientací se na trhu práce

Formy realizace:

- vyučovací hodina - pomůcky, kvízy, práce s dotazníky, rozhovory, využití médií, materiály z ÚP, PPP,

z prezentace prezentací středních škol.

- exkurze, besedy, přednášky,

Časová dotace:

1 hodina týdně v 9. ročníku

Místo realizace:

učebna,učebna PC, úřad práce, různé podniky..

Mezipředmětové vztahy:

informatika ( Internet..)

výchova ke zdraví ( Mé vnitřní já, Sebehodnocení, Volba povolání ...)

český jazyk ( Diskuze )

Kompetence:

Kompetence k učení

Žák - vyhledává a třídí informace na základě jejich pochopení, propojení a systematizaci, - efektivně je využívá

v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.

Učitel - vede žáky k poznávání smyslu a cíle učení, pozitivnímu vztahu k učení, k posouzení vlastního pokroku,

určování překážek či problémů bránících učení

Kompetence k řešení problémů

Žák - vyhledává informace k řešení problému

- ověřuje praktické řešení

Učitel vede žáky

- k dovednosti vnímat nejrůznější problémy

- k vyhledávání informací k řešení problému

- k samostatnému řešení problémů
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5.9.3  Svět práce
Učební osnovy

- k ověřování praktického řešení problému

- ke kritickému myšlení, uvážlivému rozhodování

- k uvědomování si zodpovědnosti za své rozhodování

Kompetence komunikativní

Žák- naslouchá promluvám druhých, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuze

- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně

v písemném a ústním projevu

-využívá získané komunikativní dovednosti ve vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní

spolupráci s ostatními lidmi

Učitel - vede žáky k diskuzi, řídí ji a usměrňuje

- zapojuje žáky do diskuze, učí je ji vést a řídit

Kompetence sociální a personální

Žák - vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, ovládá

a řídí své jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

- chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,

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

Učitel - vede žáky k práci ve skupinách

Kompetence občanské

Žák - chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv

a povinností ve škole i mimo školu

- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace

Učitel - respektuje přesvědčení druhých

- vede žáky k zodpovědnému chování

Kompetence pracovní

Žák - využívá znalosti a dovednosti získané v této vzdělávací oblasti v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na

budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělání a profesním zaměření

- orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci

Učitel - vede žáky k dodržování vymezených pravidel, k plnění povinností a závazků

 

9. ročník
1 týdně, P

1. Sebepoznávání
Očekávané výstupy

žák:
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání
a profesní přípravy

•

Učivo
Sebepoznávání
- osobní zájmy a cíle
- tělesný a zdravotní stav
- osobní vlastnosti a schopnosti
- sebehodnocení
- vlivy na volbu profesní orientace

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.10.1  Nejen programování
Učební osnovy

9. ročník

2. Možnosti vzdělávání
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí•

Učivo
Možnosti vzdělávání
- náplň učebních a studijních oborů
- přijímací řízení
- informace a poradenské služby

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

3. Trh práce
Očekávané výstupy

žák:
využije profesní orientace a poradenské služby pro výběr
vhodného vzdělávání

•

Učivo
Trh práce
- povolání lidí, druh pracovišť
- pracovní prostředky
- charakter a druhy pracovních činností
- požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní
- rovnost příležitostí na trhu práce

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

4. Zaměstnání
Očekávané výstupy

žák:
prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby
při vstupu na trh práce

•

učí se psát životopis•
seznámí se se zákoníkem práce•

Učivo
Zaměstnání
- pracovní příležitosti v obci ( regionu )
- způsoby hledání zaměstnání
- psaní životopisu
- pohovor u zaměstnavatele
- problémy nezaměstnanosti
- úřady práce
- Zákoník práce

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

Charakteristika oblasti
Na volitelné předměty jsme na naší škole využili 6 disponibilních hodin.

V 6. a 7. a 8. a 9. ročníku jsme zařadili jako volitelný předmět Florbal a Hrátky s češtinou. Pro žáka je to 1

hodina týdně. 

V 8. a 9. ročníku jsou žákům nabídnuty ještě Technické činnosti a Nejen programování. Žák si vybere jeden

předmět - 1 hodinu týdně.

Celkem mají žáci 8. a 9. ročníku 2 hodiny volitelných předmětů týdně.

5.10.1  Nejen programování

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

5.10  Doplňující vzdělávací obory
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5.10.1  Nejen programování
Učební osnovy

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

0+1 0+1

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Doplňující vzdělávací obory

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Informatika

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informatika

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU - 2. STUPEŇ

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Předmět navazuje na výuku informatiky v předešlých ročnících. Umožňuje žákům aplikovat výpočetní techniku

s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého

základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu oblasti Informační

a komunikační technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. Obsahově se

člení do několika oblastí, které pokrývají základy práce s PC a internetem. Dává jim potřebný základ pro lepší

porozumění a využívání současných technologií a pomáhá jim tak lépe se orientovat v běžném životě. Hlavní

důraz je kladen na praktickou činnost realizovanou na PC. Předmět je povinně volitelný pro žáky 7. až 9.

ročníku. Žáci jsou na tento předmět spojeni. Předmět je určen žákům,  kteří si ho vybrali z nabídky volitelných

předmětů. Probírají stejné učivo, avšak na různé úrovni přiměřené jejich věku.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání  je zaměřeno na:

- využívání různých zdrojů informací z internetu pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu

vzdělávání a sebevzdělávání

- osvojení základních dovedností práce s textovým, grafickým a tabulkovým editorem

- podporu samostatného a otevřeného myšlení žáků, umožňuje jim kriticky se zamýšlet nad získanými

informacemi a vyjadřovat k nim vlastní názory

Formy realizace:

vyučovací hodina - metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinová práce,

krátkodobé projekty, práce na PC, vyhledávání informací, samostatná práce

Časová dotace:

1 disponibilní hodina týdně v 8. - 9. ročníku, oba ročníky jsou vyučovány spojeně

Místo realizace:

učebna PC

Mezipředmětové vztahy:

Získané vědomosti umožňují vlastní tvorbu projektů a vyhledávání informací ve všech vzdělávacích oblastech

základního vzdělávání.

Kompetence:

Kompetence k učení

Žák:

- vyhledává, třídí a propojuje získané informace, přitom využívá i prostředků výpočetní techniky

- samostatně pozoruje a vyvozuje závěry

- učí žáka výběru vhodného potřebného software

- připravuje se na využití ICT ve výuce jiných předmětů

Učitel:

- zadává úkoly k samostatnému vyhledávání informací, jejich třídění a propojování a k nalézání souvislostí

- vede žáky ke správnému používání odborné terminologie

- zadává úkoly k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací

Kompetence k řešení problémů

Žák:
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Učební osnovy

- vyhledává potřebné informace

- žáci jsou směřováni k chápání možnosti, že problém má více způsobů řešení a výběru nejlepší varianty

- žáci jsou vedeni zadáváním projektů k rekognoskaci problému, tvořivému přístupu k jejich vypracování

Učitel:

- zařazuje metody, při kterých žáci sami vyhledávají informace, navrhují řešení, docházejí k závěrům

a vyhodnocují získaná fakta

Kompetence komunikativní

Žák:

- pracuje ve skupinách, práce je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi

- vhodně obhajuje své názory

- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním

světem

- respektují pravidla a konvence při komunikací pomocí moderních technologií

Učitel:

- umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení

ostatních, argumentovat, přijmout názory ostatních žáků

- vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě

- vede žáky k užívání správné terminologie

Kompetence sociální a personální

Žák:

- spolupracuje při řešení problémů s ostatními žáky

- se učí hodnotit práci svou i druhých

Učitel:

- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti ve skupině

- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a předem stanovených pravidel práce ve skupině

Kompetence občanské

Žák:

- respektuje názory ostatních

- se zodpovědně rozhoduje podle dané situace

- vytváří si kladný postoj k výpočetní technice

- se seznámeni s vazbami na legislativu v oblasti ICT a obecné zákony (softwarové pirátství , autorská práva,

ochrana osobních údajů, bezpečnost, zabezpečení atd.) tím, že je musí dodržovat

- dodržuje pravidla ochrany hardware a pravidla zabezpečení školní sítě

Učitel:

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- vede žáky k pochopení možností vědy a techniky a jejich vlivu na život člověka

- vede žáky k myšlení v globálních souvislostech

Kompetence pracovní

Žák:

- dodržuje hygienu práce a bezpečnostní pravidla

- využívá svých znalostí v běžné praxi

- si efektivně organizuje vlastní práci

Učitel:

- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel hlavně při práci s PC

- zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh

- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi

 193
Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace

SMILE verze 2.6.1



Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.10.1  Nejen programování
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
0+1 týdně, V

1. Zpracování a využití informací
Očekávané výstupy

žák:
Dovede provést různé úpravy digitálních fotografií s využitím
programu Zoner Foto Studio

•

Má povědomí o databázích•

Učivo
Úprava digitální fotografie
Databáze

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

2. Programování
Očekávané výstupy

žák:
Umí vytvořit jednodušší program•

Učivo
Programovací jazyky
Struktura programu
Vývojový diagram
Jednotlivé příkazy programovacího jazyku
Tvorba programu
 

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

3. Síťová infrastruktura
Očekávané výstupy

žák:
Má povědomí o síťové infrastruktuře•

Učivo
Síťová infrastruktura

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

9. ročník
0+1 týdně, V

1. Zpracování a využití informací
Očekávané výstupy

žák:
Dovede provést různé úpravy digitálních fotografií s využitím
programu Zoner Foto Studio

•

Má povědomí o databázích•

Učivo
- úprava digitální fotografie
- databáze

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

9. ročník

2. Programování
Očekávané výstupy

žák:
Umí vytvořit jednodušší program•

Učivo
- programovací jazyky
- struktura programu
- vývojový diagram
- jednotlivé příkazy programovacího jazyku
- tvorba programu
 

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

3. Síťová infrastruktura
Očekávané výstupy

žák:
Má povědomí o síťové infrastruktuře•

Učivo
- síťová infrastruktura

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

5.10.2  Košíková

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

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

0 0 0 0

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Doplňující vzdělávací obory

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Košíková

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Košíková

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU – 2. stupeň:

Obsahové, organizační a časové vymezení:

Volitelný předmět košíková je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku. Vyučuje se

jednu hodinu týdně. Na výuku se mohou třídy spojovat do skupin. Žáci se jednotlivým dovednostem učí podle

roku, který předmět navštěvují.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání v předmětu košíková je zaměřeno na:

- získání základní individuálních i kolektivních dovedností v košíkové

- rozvoj všeobecné obratnosti

- získání kladného vztahu k pohybu, aktivitě a košíkové

- získání správného návyku zdravého životního stylu a smysluplného naplnění volného času

- osvojení pravidel fair play, sportovního chování

- tvorbě kolektivního myšlení

- získání kladného vztahu k reprezentaci školy
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5.10.2  Košíková
Učební osnovy

Na volitelný předmět košíková navazuje zájmový útvar košíková, kde si žáci prohlubují a upevňují získané

znalosti a dovednosti.

Jako doplňkový sport je využito florbalu - zapojení paží i nohou, stejné uvolňování, podobné jednoduché herní

kombinace

Formy realizace:

vyučovací hodina - nácvik jednotlivých činností, jejich prohloubení a osvojení, hra, rozhodování, soutěže

Časová dotace:

1 hodina týdně

Místo realizace:

tělocvična, školní hřiště

Mezipředmětové vztahy:

tělesná výchova

Kompetence:

Kompetence k řešení problémů

- žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí

Učitel vede žáky:

- k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci

- k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků

- k odpovědím na otevřené otázky

- k práci s chybou

Kompetence sociální a personální

Učitel vede žáky:

- k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání

- k ochotě pomoci a o pomoc požádat

- k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků

- k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů

Kompetence občanské

- žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu

- žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace

Učitel vede žáky:

- k dodržování pravidel slušného chování

- k tomu, aby brali ohled na druhé

Kompetence pracovní

- žáci jsou vedeni k efektivní práci

Učitel vede žáky:

- k dodržování pravidel bezpečného chování v tělocvičně a při hře

- k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací
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5.10.2  Košíková
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
0 týdně, P

1. Základy basketbalu
Očekávané výstupy

žák:
Žák ovládá základní prvky ballhandlingu•
Žák předvede základní basketbalový postoj•
Žák zná T držení míče, umí jej chytat•

Učivo
- základní prvky ballhandlingu
- základní basketbalový postoj
- T držení a chytání míče
- pravidla basketbalu
 

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

2. Útočné činnosti jednotlivce
Očekávané výstupy

žák:
Žák umí driblovat na místě•
Žák předvede triple threath postoj•
Žák zahájí správně driblink•
Žák přiměřeně ovládá driblink v pohybu•
Žák umí face up postoj•

Učivo
- driblink na místě, krytí míče
- triple threat postoj
- zahájení driblinku
- driblink v pohybu
- face up postoj
 
 

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

3. Obranné činnosti jednotlivce
Očekávané výstupy

žák:
Žák předvede základní obranný postoj•
Žák umí slide vpravo i vlevo, vpřed i vzad•
Žák ovládá základy obrany hráče s míčem•

Učivo
- základní obranný postoj
- slide vpravo a vlevo
- slide vpřed a vzad
- obrana hráče s míčem

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

7. ročník
0 týdně, P

1. Základy basketbalu
Očekávané výstupy

žák:
Žák ovládá pivotování•
Žák zná základní pravidla basketbalu•

Učivo
- ballhandling
- pivotování
- pravidla basketbalu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.10.2  Košíková
Učební osnovy

7. ročník

2. Útočné činnosti jednotlivce
Očekávané výstupy

žák:
Žák umí střílet z krátké vzdálenosti•
Žák umí zastavit skokem a vystřelit•
Žák umí dvojtakt ze své silné strany•
Žák umí přihrát obouruč trčením•

Učivo
- střelba z krátké vzdálenosti L-P
- zastavení skokem
- střelba po zastavení skokem
- střelba po dvojtaktu L-P
- přihrávka obouruč trčením od prsou

 

 

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

3. Obranné činnosti jednotlivce
Očekávané výstupy

žák:
Žák volí správné postavení v obraně hráče před driblinkem•
Žák volí správné postavení v obraně hráče po driblinku•
Žák umí bránit driblujícího hráče•

Učivo
- obrana hráče před zahájením driblinku
- obrana hráče po ukončení driblinku
- obrana driblujícího hráče

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

8. ročník
0 týdně, P

1. Útočné činnosti jednotlivce
Očekávané výstupy

žák:
Žák se uvolňuje změnou rychlosti•
Žák se uvolňuje únikem L a V•
Žák se uvolní obrátkou•
Žák umí zavřený a otevřený únik•

Učivo
- ballhandling
- uvolnění změnou rychlosti
- L, V únik bez míče
- uvolnění obrátkou
- zavřený a otevřený únik
- pravidla basketbalu

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

2. Obranné činnosti jednotlivce
Očekávané výstupy

žák:
Žák zná základy osobní obrany•
Žák umí bránit hráče v postavení ke koši•
Žák umí box po střelbě soupeře•

Učivo
- základy osobní obrany - změny přístupu k hráči s míčem
- obrana hráče bez míče v postavení ke koši
- obrana hráče po střelbě - box

 

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

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace
SMILE verze 2.6.1 198



Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.10.3  Sportovní hry
Učební osnovy

8. ročník

3. Útočné systémy
Očekávané výstupy

žák:
Žák zahraje kombinaci "hoď a běž"•
Žák řeší situaci 2-1•
Žák dokáže založit a zahrát rychlý protiútok•

Učivo
- hoď a běž
- rozvoj hry 2-1
- základy rychlého protiútoku
 

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

9. ročník
0 týdně, P

1. Útočné činnosti jednotlivce
Očekávané výstupy

žák:
Žák řeší situaci 1-1•
Žák umí útočné doskakování•
Žák ovládá  základní clonu•
Žák řeší situaci při střelbě trestných hodů•

Učivo
- ballhandling
- pravidla basketbalu
- hra 1-1
- střelba trestných hodů
- útočné doskakování
- základy clonění

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

2. Obranné činnosti jednotlivce
Očekávané výstupy

žák:
Žák ovládá obranné doskakování•
Žák používá obranu s odstupováním•

Učivo
- obranné doskakování
- obrana s odstupováním

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

3. Útočné systémy
Očekávané výstupy

žák:
Žák řeší situaci 3-2•
Žák zná základní kombinace útoku v postavení 1-2-2•

Učivo
- útok 3-2
- útok v postavení 1-2-2

 

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

5.10.3  Sportovní hry

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
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5.10.3  Sportovní hry
Učební osnovy

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

0 0 0

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Doplňující vzdělávací obory

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Sportovní hry

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Sportovní hry

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU - 2. stupeň:

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Předmět Sportovní hry je úzce spjat s tělesnou výchovou i ostatními vyučovacími předměty. Vyučuje se jako

volitelný předmět v 7. až 9. ročníku.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na:

- regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole

- rozvoj pohybových dovedností a schopností

- osvojení vztahu fair-play a dovedností organizovat a řídit pohybové činnosti

- získání kladného vztahu k fyzickým aktivitám a sportu

- vytvoření návyků zdravého životního stylu vedoucích k progresivnímu utužování zdraví a zdravého životního

stylu vůbec

Formy realizace:

vyučovací hodina

Časová dotace:

1 hodina týdně v 7. až 9. ročníku, všechny ročníky jsou vyučovány spojeně

Místo realizace:

tělocvična, hřiště

Mezipředmětové vztahy:

tělesná výchova (pravidla soutěží, rozhodování zápasů)

přírodopis (biologie člověka)

chemie (zásady správné výživy)

výchova ke zdraví (preventivní ochrana zdraví a uplatňování zdravého způsobu života, předcházení úrazům,

poskytování základní první pomoci)

Kompetence:

Kompetence k učení

Žák:

- poznává vlastní pohybové schopnosti a možnosti jejich individuálního rozvoje

- poznává souvislost mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou

- systematicky sleduje vývoj vlastní fyzické zdatnosti

Učitel:

- eviduje sportovní výkony žáků

- vyhodnocuje a porovnává výkony žáků s ohledem k jejich fyzickým dispozicím a zdravotnímu stavu

Kompetence k řešení problémů

Žák:

- přemýšlí o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání tréninkové cesty k jeho zvládnutí

- hledá vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech

Učitel:

- zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta

Kompetence komunikativní
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5.10.3  Sportovní hry
Učební osnovy

Žák:

- vyslechne a přijme pokyny vedoucího družstva,

- pracuje ve skupinách, družstvech, práce je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na

diskusi

- vhodně obhajuje své názory

- své myšlenky se snaží vyjadřovat výstižně a to zejména ústně

Učitel:

- umožňuje žákům zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout

názory ostatních žáků

- vede žáky k formulování svých myšlenek v mluvené formě

- vede žáky k užívání správné sportovní terminologie

Kompetence sociální a personální

Žák:

- spolupracuje při řešení problémů s ostatními žáky

- se učí hodnotit práci svou i druhých

- dodržuje pravidla fair play

- učí se rozdělovat a přijímat úkoly v rámci sportovního družstva

Učitel:

- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti ve skupině, družstvu

- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují

- vyžaduje dodržování předem stanovených pravidel práce ve skupině

Kompetence občanské

Žák:

- respektuje názory ostatních

- se zodpovědně rozhoduje podle dané situace

- seznámí se se škodlivostí požívání drog a dopingu

Učitel:

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

Kompetence pracovní

Žák:

- dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla

- dodržuje pravidla ve sportu, v celém životě

- efektivně organizuje vlastní práci, práci skupiny

- poskytne první pomoc při úrazech lehčího charakteru

Učitel:

- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel

- zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si soutěže sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh

- vyhledává možná rizika při pohybových činnostech a hledá cesty jejich minimalizace

- zpracovává a prezentuje naměřené výkony
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5.10.3  Sportovní hry
Učební osnovy

7. ročník

7. ročník
0 týdně, P

1. Sálová kopaná
Očekávané výstupy

žák:
Žák zvládá převážně herní činnost jednotlivce•
Volí odpovídající sportovní oblečení•
Seznamuje se s pravidly sportovních her•
Dodržuje pravidla fair play•
Zná a dodržuje pravidla bezpečnosti•
Rozvíjí zdravou soutěživost•

Učivo
- základní činnosti kopané
- herní systémy
- herní činnost jednotlivce
- herní kombinace
- vedení míče
- hra hlavou

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

2. Florbal
Očekávané výstupy

žák:
Žák zvládá převážně herní činnost jednotlivce•
Volí odpovídající sportovní oblečení•
Seznamuje se s pravidly sportovních her•
Dodržuje pravidla fair play•
Zná a dodržuje pravidla bezpečnosti•
Rozvíjí zdravou soutěživost•

Učivo
- základní činnosti florbalu
- herní činnost jednotlivce
- herní kombinace
- přihrávky se střelbou
- obcházení soupeře, přikrytí míčku

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

3. Míčové hry
Očekávané výstupy

žák:
Žák zvládá převážně herní činnost jednotlivce•
Volí odpovídající sportovní oblečení•
Seznamuje se s pravidly sportovních her•
Dodržuje pravidla fair play•
Zná a dodržuje pravidla bezpečnosti•
Rozvíjí zdravou soutěživost•

Učivo
- specifika bezpečnosti a hygieny při hrách
- přehazovaná

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.10.3  Sportovní hry
Učební osnovy

7. ročník

4. Softbal
Očekávané výstupy

žák:
Žák zvládá převážně herní činnost jednotlivce•
Volí odpovídající sportovní oblečení•
Seznamuje se s pravidly sportovních her•
Dodržuje pravidla fair play•
Zná a dodržuje pravidla bezpečnosti•
Rozvíjí zdravou soutěživost•

Učivo
- pravidla
- hra v poli
- hra na pálce
- odpálení míčku
- vyautování

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

8. ročník
0 týdně, P

1. Sálová kopaná
Očekávané výstupy

žák:
Žák zvládá herní činnost jednotlivce, herní systémy, herní
kombinace

•

Volí odpovídající sportovní oblečení•
Správně používá sportovní terminologii•
Zvládá techniku a pravidla sportovních her•
Zvládá organizaci a řízení herních činností•
Zná a dodržuje pravidla slušného chová a bezpečnosti při
sportovních činnostech

•

Učivo
- základní činnosti kopané
- herní systémy
- herní činnost jednotlivce
- herní kombinace
- vedení míče
- hra hlavou

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

2. Florbal
Očekávané výstupy

žák:
Žák zvládá herní činnost jednotlivce, herní systémy, herní
kombinace

•

Volí odpovídající sportovní oblečení•
Správně používá sportovní terminologii•
Zvládá techniku a pravidla sportovních her•
Zvládá organizaci a řízení herních činností•
Zná a dodržuje pravidla slušného chová a bezpečnosti při
sportovních činnostech

•

Učivo
- základní činnosti florbalu
- herní činnost jednotlivce
- herní kombinace
- přihrávky se střelbou
- obcházení soupeře, přikrytí míčku
- přihrávky se střelbou
- vykrývání prostorů
- činnost při přechodu z obrany do útoku a zpět
- trestné střílení

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.10.3  Sportovní hry
Učební osnovy

8. ročník

3. Míčové hry
Očekávané výstupy

žák:
Žák zvládá herní činnost jednotlivce, herní systémy, herní
kombinace

•

Volí odpovídající sportovní oblečení•
Správně používá sportovní terminologii•
Zvládá techniku a pravidla sportovních her•
Zvládá organizaci a řízení herních činností•
Zná a dodržuje pravidla slušného chová a bezpečnosti při
sportovních činnostech

•

Učivo
- specifika bezpečnosti a hygieny při hrách
- příprava a organizace her
- odbíjená
- nohejbal

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

4. Softbal
Očekávané výstupy

žák:
Žák zvládá herní činnost jednotlivce, herní systémy, herní
kombinace

•

Volí odpovídající sportovní oblečení•
Správně používá sportovní terminologii•
Zvládá techniku a pravidla sportovních her•
Zvládá organizaci a řízení herních činností•
Zná a dodržuje pravidla slušného chová a bezpečnosti při
sportovních činnostech

•

Učivo
- pravidla
- hra v poli
- hra na pálce
- odpálení míčku
- vyautování

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

9. ročník
0 týdně, P

1. Sálová kopaná
Očekávané výstupy

žák:
Žák zvládá herní činnost jednotlivce, herní systémy, herní
kombinace

•

Volí odpovídající sportovní oblečení•
Správně používá sportovní terminologii•
Zvládá techniku a pravidla sportovních her•
Zvládá organizaci a řízení herních činností•
Dokáže zorganizovat školní turnaj•
Zná a dodržuje pravidla slušného chová a bezpečnosti při
sportovních činnostech

•

Učivo
- základní činnosti kopané
- herní systémy
- herní činnost jednotlivce
- herní kombinace
- vedení míče
- hra hlavou

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.10.4  Technické činnosti
Učební osnovy

9. ročník

2. Florbal
Očekávané výstupy

žák:
Žák zvládá herní činnost jednotlivce, herní systémy, herní
kombinace

•

Volí odpovídající sportovní oblečení•
Správně používá sportovní terminologii•
Zvládá techniku a pravidla sportovních her•
Zvládá organizaci a řízení herních činností•
Dokáže zorganizovat školní turnaj•
Zná a dodržuje pravidla slušného chová a bezpečnosti při
sportovních činnostech

•

Učivo
- základní činnosti florbalu
- herní činnost jednotlivce
- herní kombinace
- přihrávky se střelbou
- obcházení soupeře, přikrytí míčku
- přihrávky se střelbou
- vykrývání prostorů
- činnost při přechodu z obrany do útoku a zpět
- trestné střílení

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

3. Míčové hry
Očekávané výstupy

žák:
Žák zvládá herní činnost jednotlivce, herní systémy, herní
kombinace

•

Volí odpovídající sportovní oblečení•
Správně používá sportovní terminologii•
Zvládá techniku a pravidla sportovních her•
Zvládá organizaci a řízení herních činností•
Dokáže zorganizovat školní turnaj•
Zná a dodržuje pravidla slušného chová a bezpečnosti při
sportovních činnostech

•

Učivo
- specifika bezpečnosti a hygieny při hrách
- příprava a organizace her
- odbíjená
- nohejbal

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

4. Softbal
Očekávané výstupy

žák:
Žák zvládá herní činnost jednotlivce, herní systémy, herní
kombinace

•

Volí odpovídající sportovní oblečení•
Správně používá sportovní terminologii•
Zvládá techniku a pravidla sportovních her•
Zvládá organizaci a řízení herních činností•
Dokáže zorganizovat školní turnaj•
Zná a dodržuje pravidla slušného chová a bezpečnosti při
sportovních činnostech

•

Učivo
- pravidla
- hra v poli
- hra na pálce
- odpálení míčku
- vyautování

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

5.10.4  Technické činnosti

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
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5.10.4  Technické činnosti
Učební osnovy

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

0 0 0+1 0+1

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Doplňující vzdělávací obory

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Technické činnosti

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Technické činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu - 2. stupeň:

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Technické činnosti navazují na výuku na prvním stupni zejména předmětů Praktické činnosti a Výtvarná

výchova. Předmět je volitelný, žáci se v něm seznámí s nářadím a nástroji běžně používanými v domácnosti

a možnostmi jejich použití při drobných opravách.

Vyučuje se jako volitelný předmět v 8. a 9. ročníku.

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na:

- osvojení základních pracovních dovedností a návyků

- zvládnutí manuálních návyků při užívání nástrojů a pomůcek pro opracování papíru, dřeva, kovů a plastů

- orientování se ve stanoveném pracovním postupu a jeho realizace

- získání vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů

- chápání práce a pracovních činností jako příležitosti k vlastní seberealizaci

- orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce pro volbu vlastního profesního

uplatnění

Formy realizace:

vyučovací hodina -,samostatná práce ve školní dílně, ve třídě, v PC učebně

Časová dotace:

1 disponibilní hodina týdně v 8. a 9. ročníku, ročníky jsou vyučovány spojeně.

Místo realizace:

školní dílny, třída, PC učebna

Mezipředmětové vztahy:

informatika (vyhledávání aktuálních informací a jejich zpracování)

svět práce (sebepoznání, profesní orientace)

fyzika (energie, elektrické obvody, polovodiče)

Kompetence:

Kompetence k učení

Žák:

- vyhledává, třídí a propojuje získané informace, přitom využívá i prostředků výpočetní techniky

- si osvojuje základní pracovní návyky

- samostatně pozoruje a vyvozuje závěry

Učitel:

- zadává úkoly k samostatnému vyhledávání informací, jejich třídění a propojování a k nalézání souvislostí

- vede žáky ke správnému používání odborné terminologie

- vede žáky ke správnému používání nářadí a nástrojů

- zadává úkoly k samostatné práci

Kompetence k řešení problémů

Žák:

- vyhledává potřebné informace

Učitel:

- zařazuje metody, při kterých žáci sami vyhledávají informace, navrhují řešení, docházejí k závěrům
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5.10.4  Technické činnosti
Učební osnovy

a vyhodnocují získaná fakta

Kompetence komunikativní

Žák:

- pracuje ve skupinách, práce je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi

- vhodně obhajuje své názory

Učitel:

- umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení

ostatních, argumentovat, přijmout názory ostatních žáků

- vede žáky k formulování svých myšlenek v grafické formě

- vede žáky k užívání správné terminologie a názvosloví

Kompetence sociální a personální

Žák:

- spolupracuje při řešení problémů s ostatními žáky

- se učí hodnotit práci svou i druhých

Učitel:

- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti

- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a předem stanovených pravidel práce ve skupině

Kompetence občanské

Žák:

- respektuje názory ostatních

- se zodpovědně rozhoduje podle dané situace

- zapojuje se dle svých možností a schopností do ochrany životního prostředí

- vytváří si kladný postoj k manuální práci a technice

Učitel:

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- vede žáky k pochopení možností vědy a techniky a jejich vlivu na život člověka

- vede žáky k myšlení v globálních souvislostech

Kompetence pracovní

Žák:

- dodržuje hygienu práce a bezpečnostní pravidla

- využívá svých znalostí v běžné praxi

- si efektivně organizuje vlastní práci

Učitel:

- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel

- zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh

- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi

6. ročník
0 týdně, V
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Učební osnovy

6. ročník

1. Materiály
Očekávané výstupy

žák:
Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje
technologickou kázeň

•

Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost•
Užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt
výrobku

•

Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady
bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím, poskytne
první pomoc při úrazu

•

Učivo
Druhy materiálů vhodných
k opracování.                                                                                        
                                                                             
Plasty, kovy, dřevo
Výrobky z plastů
- postava z PET láhve
Výrobky ze dřeva
- ptačí budka
Výrobky z kovu
-drátová budova
Výrobky z papíru
¨- dle fantazie žáka
Exkurze ve výrobním závodě
Práce s elektronickými stavebnicemi
 

 

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

7. ročník
0 týdně, V

1. Praktická práce v dílně
Očekávané výstupy

žák:
Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje
technologickou kázeň

•

Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a nářadí

•

Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost•
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady
bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím, poskytne
první pomoc při úrazu

•

Učivo
Výrobky z plastů
Výrobky ze dřeva
Výrobky z papíru
 
 

 

 

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

2. Materiály
Očekávané výstupy

žák:
Vyjmenuje vlastnosti jednotlivých materiálů a dovede vhodně
vybrat tyto materiály k výrobě  drobných předmětů

•

Učivo
Dřevo - rozdělení, vlastnosti a výrobky ze dřeva
Plasty a jejich vlastnosti
Výroba papíru, vlastnosti

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

8. ročník

8. ročník
0+1 týdně, V

1. Materiály
Očekávané výstupy

žák:
Užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt
výrobku

•

Dovede popsat vlastnosti nejpoužívanějších materiálů ve školní
dílně (dřevo, papír, plasty)

•

Učivo
Plasty, kovy, dřevo, papír

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

2. Praktická práce
Očekávané výstupy

žák:
Samostatně provádí jednoduché práce s technickými materiály a
dodržuje technologickou kázeň

•

Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a nářadí

•

Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost•
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady
bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím, poskytne
první pomoc při úrazu

•

Učivo
Výrobky z vybraných materiálů

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

9. ročník
0+1 týdně, V

1. Materiály
Očekávané výstupy

žák:
Užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní náčrt výrobku•
Dovede popsat vlastnosti nejpoužívanějších materiálů ve školní
dílně (dřevo, papír, plasty)

•

Učivo
Plasty, kovy, dřevo, papír

 

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

 209
Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace

SMILE verze 2.6.1



Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.10.5  Přírodovědná praktika
Učební osnovy

9. ročník

2. Praktická práce
Očekávané výstupy

žák:
Samostatně provádí práce s technickými materiály a dodržuje
technologickou kázeň

•

Řeší technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí

•

Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost•
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady
bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím, poskytne
první pomoc při úrazu

•

Učivo
Výrobky z vybraných materiálů

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

5.10.5  Přírodovědná praktika

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

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

0 0 0

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Doplňující vzdělávací obory

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodovědná praktika

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Přírodovědná praktika

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Obsahové, organizační a časové vymezení:

Vyučovací předmět Přírodovědná praktika je jedním z vyučovacích předmětů, který žákovi umožňuje

poznávání přírody a aplikací poznatků v praktickém životě. Navazuje na učivo předmětu Přírodopis, poznatky

v něm získané prohlubuje a pomocí pozorování a pokusů je ověřuje a upevňuje. Předmět svým obsahem

prohlubuje učivo přírodopisu. Jeho zaměření je praktické - práce s přírodninami, laboratorní technikou,

pozorování, pokusy, záznamy a interpretace výsledků. Vyučuje se jako samostatný předmět a je volitelný. Na

tento předmět jsou spojeny třídy 7.,  8 a 9.

Učivo a výstupy jsou rozpracovány do tří oblastí - rostliny a houby, živočichové a ekologie, které se periodicky

opakují. Ve školním roce 2012/13 se vyučují rostliny a houby. V následujícím roce se bude vyučovat téma

živočichové, další rok ekologie. Další rok opět rostliny a houby, ...

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání je zaměřeno na:

- podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny

- získání zájmu o aktivní ochranu přírody

- seznamování žáka se stavbou živých organismů

- orientaci v základních ekologikých pojmech

Formy realizace:

vyučovací hodina - skupinová práce, práce s informacemi v odborné literatuře a vyhledávání na internetu,

vycházky, laboratorní práce, projekty, soutěže
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5.10.5  Přírodovědná praktika
Učební osnovy

Časová dotace:

1 disponibilní hodina týdně v 7. až 9. ročníku

Místo realizace:

Vyučování probíhá v učebně přírodopisu, některá témata jsou probírána přímo v přírodě. Jiná témata vyhledávají

žáci na internetu v učebně informatiky.

Mezipředmětové vztahy:

přírodopis (v celém rozsahu)

informatika (vyhledávání aktuálních informací a jejich zpracování)

zeměpis (ochrana přírody, rozšíření rostlin a živočichů, krajina)

Kompetence:

Kompetence k učení

Žák:

- vyhledává, třídí a propojuje získané informace, přitom využívá i prostředků výpočetní techniky

- orientuje se v různých encyklopediích

- si osvojuje základní biologické pojmy, hledá mezi nimi souvislosti

- samostatně pozoruje a vyvozuje závěry

Učitel:

- zadává úkoly k samostatnému vyhledávání informací, jejich třídění a propojování a k nalézání souvislostí

- vede žáky ke správnému používání odborné terminologie

- zadává úkoly k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací

Kompetence k řešení problémů

Žák:

- vyhledává potřebné informace

- uvědomuje si, že je člověk nedílnou součástí přírody

Učitel:

- zařazuje metody, při kterých žáci sami vyhledávají informace, navrhují řešení, docházejí k závěrům

a vyhodnocují získaná fakta

Kompetence komunikativní

Žák:

- pracuje ve skupinách, práce je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi

- vhodně obhajuje své názory

- své myšlenky se snaží vyjadřovat výstižně a to jak ústně, tak písemně

Učitel:

- učitel umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na

hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout názory ostatních žáků

- vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě

- vede žáky k užívání správné terminologie

Kompetence sociální a personální

Žák:

- spolupracuje při řešení problémů s ostatními žáky

- se učí hodnotit práci svou i druhých

Učitel:

- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti ve skupině

- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a předem stanovených pravidel práce ve skupině

Kompetence občanské

Žák:

- respektuje názory ostatních

- se zodpovědně rozhoduje podle dané situace

- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

- chápe význam ochrany zdraví

- dovede dle svých možností poskytnout první pomoc
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5.10.5  Přírodovědná praktika
Učební osnovy

- zapojuje se dle svých možností a schopností do ochrany životního prostředí

- vytváří si kladný postoj k přírodě

Učitel:

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního

zdraví i zdraví svých blízkých

- vede žáky k myšlení v globálních souvislostech

Kompetence pracovní

Žák:

- dodržuje hygienu práce a bezpečnostní pravidla

- využívá svých znalostí v běžné praxi

- si efektivně organizuje vlastní práci

Učitel:

- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel hlavně při práci s mikroskopickými preparáty

a s živými přírodninami

- učitel zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh

- učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi

7. ročník
0 týdně, P

1. Základy pozorování a pokusů v biologii
Očekávané výstupy

žák:
Pracuje v laboratoři podle zásad bezpečné práce•
Dbá na hygienu a ochranu zdraví při práci v laboratoři•
Pozoruje přírodniny lupou, pouhým okem, mikroskopem•
Připraví mikroskopický preparát, , pozoruje ho a zhotoví
jednoduchý nákres s popisem

•

Vhodně používá pomůcky pro zhotovení preparátu a jeho
pozorování

•

Ovládá postupy při přípravě preparátů•

Učivo
Zásady a bezpečnost práce v laboratoři
Základní postupy v biologii - pozorování lupou, mikroskopem,
příprava mikroskopického preparátu, vedení protokolu, kreslení
a popis obrázku, pomůcky pro pozorování

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

2. Zakládání sbírky přírodnin
Očekávané výstupy

žák:
Vytvoří herbář z jarních nebo podzimních bylin, listů stromů•
Ovládá postupy sběru a uchování různých přírodnin•

Učivo
Založení herbáře podzimních a jarních rostlin
Sběr semen a plodů rostlin
 

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

7. ročník

3. Botanika
Očekávané výstupy

žák:
Připraví, pozoruje a provede záznam pozorování - rostlinná buňka,
části těla rostlin

•

Ovládá postupy při přípravě preparátů•
Rozezná základní rozdíly mezi dřevinou a bylinou, rostlinou
jednoděložnou a dvouděložnou

•

Uvědomuje si význam fotosyntézy pro rostliny•
Aktivně určuje vybrané druhy rostlin podle klíče•
Uvědomuje si důsledek změny podmínek pro růst, vývin a
rozmnožování rostlin

•

Rozlišuje pohlavní a nepohlavní rozmnožování rostlin•

Učivo
Stavba rostlinné buňky
Povrch rostlin - pokožka, chlupy a výrůstky, otisky listů
Rostlinná pletiva a orgány
Popis rostlinného těla, funkce jendotlivých orgánů
Základní děje v rostlinách - fotosyntéza a dýchání
Určování a zařazování rostlin do systému
Podmínky pro růst a vývin
Rozmnožování rostlin - pohlavní a nepohlavní
Aranžování rostlin

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

4. Mykologie
Očekávané výstupy

žák:
Uvědomuje si význam kvasinek v přírodě a pro člověka•
Rozezná naše známé druhy jedlých a jedovatých hub•
Uvědomuje si význam lišejníků jako indikátorů čistoty ovzduší•

Učivo
Kvasinky - životní projevy a význam
Houby a lišejníky v lese

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

8. ročník
0 týdně, P

1. Základy pozorování a pokusů v biologii
Očekávané výstupy

žák:
Pracuje v laboratoři podle zásad bezpečné práce•
Dbá na hygienu a ochranu zdraví při práci v laboratoři•
Pozoruje přírodniny lupou, pouhým okem, mikroskopem•
Připraví mikroskopický preparát, , pozoruje ho a zhotoví
jednoduchý nákres s popisem

•

Vhodně používá pomůcky pro zhotovení preparátu a jeho
pozorování

•

Ovládá postupy při přípravě preparátů•

Učivo
Zásady a bezpečnost práce v laboratoři
Základní postupy v biologii - pozorování lupou, mikroskopem,
příprava mikroskopického preparátu, vedení protokolu, kreslení
a popis obrázku, pomůcky pro pozorování

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

 213
Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace

SMILE verze 2.6.1



Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.10.5  Přírodovědná praktika
Učební osnovy

8. ročník

2. Zakládání sbírky přírodnin
Očekávané výstupy

žák:
Ovládá postupy sběru a uchování různých přírodnin•

Učivo
Sbírka ptačích per

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

3. Zoologie
Očekávané výstupy

žák:
Připraví, pozoruje a provede záznam pozorování - živočišná buňka•
Aktivně určuje vybrané druhy živočichů•
Pozoruje živočicha v chovu, provede záznam o pozorování•

Učivo
Živočišná buňka (trepka)
Určování a zařazování živočichů do systému
Pozorování živočichů ve volné přírodě a v chovu

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

9. ročník
0 týdně, P

1. Ekologie
Očekávané výstupy

žák:
Orientuje se v základních ekologických pojmech•

Učivo
Základní ekologické pojmy

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

2. Ekosystémy
Očekávané výstupy

žák:
Rozlišuje přírodní a umělé ekosystémy, u vybraných ekosystémů
dovede vysvětlit vzájemné souvislosti mezi neživou přírodou,
rostlinami a živočichy

•

Na konkrétním příkladě ekosystému vysvětlí základní vztahy a
zhodnotí důsledky narušení ekosystému

•

Určí původní a nepůvodní dřeviny v okolí školy•

Učivo
Ekosystémy přírodní a umělé
Typy ekosystémů
Přizpůsobení organizmů různým životním podmínkám
Potravní vztahy
Dřeviny v okolí školy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

3. Ochrana přírody
Očekávané výstupy

žák:
Uvede příklad ohrožených druhů a posoudí důvod ohrožení•
Seznámí se s ochranou přírody v ČR, zvláště pak s CHKO
Jeseníky, a je schopen pohovořit o zajímavostech a významu
CHKO

•

Zná význam zoologických zahrad pro volně žijící zvířata•

Učivo
Ohrožené druhy rostlin a živočichů
Systém ochrany přírodního bohatství
Národní parky, CHKO
CHKO Jeseníky
Význam organizace UNESCO
Zoologické zahrady

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

5.10.6  Domácnost

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

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

0 0 0

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Doplňující vzdělávací obory

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Domácnost

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Domácnost

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: 2. stupeň

Obsahové, organizační a časové vymezení:

Vyučuje se jako samostatný předmět v 7. až 9. ročníku a je povinně volitelný.V 7. ročníku je náplní předmětu

vedení domácnosti - ruční práce, péče o dítě, vaření a finanční gramotnost, v 8. ročníku získávají zájemci

poznatky a dovednosti v oblasti ručních prací. V 9. ročníku znalosti a dovednosti v péči o dítě. 8. a 9. ročník jsou

na výuku žáci spojeny. Ve školním roce 2013/14 se vyučuje v 8. ročníku vedení domácnosti.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání je zaměřeno na:

- získání kladného vztahu k domácím pracím

Formy realizace:

Vyučovací hodina - samostatná práce, práce ve skupině

Časová dotace:

1 hodina týdně v 8. ročníku

Místo realizace:

kmenová učebna, školní kuchyňka, školní dílny, učebna informatiky

Mezipředmětové vztahy:

- výtvarnou výchovou (estetické cítění), příprava pokrmů, přírodopis, občanská výchova
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5.10.6  Domácnost
Učební osnovy

Kompetence:

Kompetence k učení

žák - vyhledává informace a využívá je v tvůrčích činnostech a praktickém životě

učitel - vede žáky k využití poznatků v praktických činnostech

Kompetence k řešení problémů

žák - využívá získaných vědomostí k objevování různých variant řešení

- volí vhodné způsoby řešení

učitel - podporuje u žáků využívání vlastního úsudku a zkušeností

Kompetence komunikativní

žák - obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

učitel - vede žáky k porozumění různých schémat a obrazových materiálů

Kompetence sociální a personální

žák - účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu

učitel - podporuje žákovu sebedůvěru a samostatný rozvoj

Kompetence občanské

žák - respektuje přesvědčení druhých lidí, poskytne dle svých možností účinnou pomoc

učitel - vede žáky k dodržování společenských norem a povinností

Kompetence pracovní

žák - používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení

- dodržuje vymezená pravidla

- adaptuje se na nové pracovní podmínky

- přistupuje k výslkedků, pracovní činnosti z hlediska kvality a hospodárnosti i z hlediska ochrany zdraví

učitel - dohlíží na dodržování bezpečnosti práce

7. ročník
0 týdně, P

1. Vedení domácnosti
Očekávané výstupy

žák:
Udržuje pořádek a čistotu při přípravě pokrmů•
Připraví jednoduché jídlo za studena•
Upeče moučník•
Zvládne základy ručního šití (stehy, opravy prádla a oděvů)•
Zhotoví výšivku křížkovým stehem•
Vyrobí doplněk do domácnosti•
Uvědomuje si základní životní potřeby, hodnoty a cíle•
Orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození•
Zná základy péče o dítě (hygiena, oblékání, výživa)•
Dovede objasnit pojem plánované rodičovství•
Porozumí základním pojmům z oblasti rozpočtu domácnosti -
příjmy, výdaje, rozpočet, hospodaření, dluhy, spoření, investice,
pojištění, platební karty

•

Učivo
Ruční práce a šití - ruční šití, vyšívání, výroba doplňků do
domácnosti
Péče o dítě - vztahy mezi lidmi, přátelství, láska, vztahy a pravidla
soužití, rodina, rodičovství, péče o dítě
Finanční gramotnost - hospodaření domácnosti, příjmy,
výdaje, spoření a investice, dluhy, pojištění, platební karty
Vaření - základní postupy při přípravě studených pokrmů, moučníky,
dezerty
 

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

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace
SMILE verze 2.6.1 216



Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.10.7  Zábavná matematika
Učební osnovy

7. ročník

8. ročník
0 týdně, P

1. Ruční práce a šití
Očekávané výstupy

žák:

zvládne základy ručního šití (stehy, opravy prádla a oděvů)
zhotoví výšivku s použitím křížkového stehu
umí plést podle návodu hladce, obrace, ujímat a přidávat očka
dovede šít na šicím stoji
seznámí se s pletacím strojem

zvládne základy ručního šití (stehy, opravy prádla a oděvů)•

zhotoví výšivku křížkovým stehem•
zvládne základy pletení•
zvládne základy háčkování•
seznámí se s obsluhou šicího stroje•
vyrobí doplněk do domácnosti nebo módní doplněk•

Učivo
Ruční šití
Vyšívání
Ruční pletení
Strojové pletení
Oděvní materiály
Strojové šití
Další techniky (výroba doplňků do domácnosti, módních doplňků)

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

9. ročník
0 týdně, P

1. Péče o dítě
Očekávané výstupy

žák:
vede k porozumění sobě samému a druhým•
pomáhá k utváření pozitivního postoje k sobě i k druhým, vytváří
vlastní hodnoty

•

Uvědomuje si základní životní potřeby, hodnoty a cíle•
seznámí se s možnostmi ochrany před neplánovaným
rodičovstvím

•

vysvětlí výhody a nevýhody domácích porodů•
zhodnotí význam přítomnosti otce u porodu•
zná základní pravidla životosprávy těhotné ženy•
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození•
zná základy péče o dítě (hygiena, oblékání, výživa)•
vysvětlí způsoby rozvíjební dovedností a schopností dítěte, vliv hry
na vývoj dítěte

•

popíše běžné dětské nemoci, rozezná jejich příznaky, uplatňuje
zásady jejich prevence a léčby

•

ošetří drobná poraněné a zajistí lékařskou pomoc•

Učivo
Poznávání  jeden druhého
Představa budoucího partnera,  budoucího života
Vztahy  mezi lidmi, přátelství, láska
Vztahy  a  pravidla soužití.
Dospívání, sexuální dospívání a reprodukční zdraví.
Plánování rodičovství.
Prenatální, porod, natální období.
Péče o novorozence.
Péče o batole a dítě předškolního věku.
Péče o nemocné dítě.

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

5.10.7  Zábavná matematika

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
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5.10.8  Vaření
Učební osnovy

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

0

Charakteristika předmětu
Předmět Zábavná matematika je určen pro žáky, kteří mají hlubší zájem o matematiku a zvolili si ji jako předmět

volitelný.

Časová dotace předmětu je 1 hodina týdně.

Předmět bude vyučován v učebně matematiky.

9. ročník
0 týdně, P

1. Zajímavá matematika
Očekávané výstupy

žák:
Orientuje se v pravidlech řešení matematických hlavolamů•
Aplikuje dovednosti získané v předmětu Matematika•

Učivo
Testy
Kvízy
Sudoku, sumdoku, ...
Logické řady
Zajímavé konstrukce
Malované obrázky
Řešení složitějších matematických úloh
Olympiáda z matematiky
Pythagoriáda
Matematický klokan

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

5.10.8  Vaření

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

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

0 0 0 0

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Doplňující vzdělávací obory

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Vaření

VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: Vaření

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: 2. STUPEŇ

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Vaření je povinně volitelný předmět, který se vyučuje spojeně v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Skládá se z části teoretické

a praktické (převážně).Ve vyšších ročnících žáci navazují na znalosti a dovednosti z nižších ročníků.

 

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání je zaměřeno na:
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5.10.8  Vaření
Učební osnovy

- vytváření pozitivního vztahu k práci a odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce

- osvojení základních pracovních dovedností a návyků

- používání vhodných pomůcek

Formy realizace:

Vyučovací hodina - teorie, diskuse, praktické činnosti

Časová dotace:

1 hodina týdně - v 6., 7.,  8. a 9. ročníku

Místo realizace:

cvičná kuchyně

Mezipředmětové vztahy:

matematika (ekonomický provoz domácnosti)

výchova ke zdraví (zdravá výživa)

Kompetence:

Kompetence sociální a personální

žák - účinně spolupracuje ve skupině

učitel - vede žáky k ohleduplnosti při jednání se spolužáky

Kompetence pracovní

žák - používá bezpečně nástroje a vybavení

- dodržuje vymezená pravidla

- přistupuje k výsledkům své činnosti nejen z hlediska kvality, ale i z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví

druhých

učitel - vede žáky k dodržování bezpečnostních zásad

- vede žáky k zodpovědnému přístupu

 

6. ročník
0 týdně, P

1. Teorie
Očekávané výstupy

žák:
Učí se používat základní kuchyňské pomůcky, dodržuje
bezpečnost při práci

•

Sestaví jídelníček zdravé výživy•
Dokáže se orientovat v cenách potravin•

Učivo
Bezpečnost
Materiální vybavení, hygiena, hospodárnost provozu
Zdravá výživa
Rodinný rozpočet - potraviny
Hlediska (hlavně ekonomická, nutriční a estetická) při nákupu
a zpracování potravin

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.10.8  Vaření
Učební osnovy

6. ročník

2. Praktická část
Očekávané výstupy

žák:
Udržuje pořádek a čistotu•
Dokáže uvařit jednoduché jídlo•
Připraví jednoduché jídlo za syrova•
Upeče moučník•

Učivo
Základní postupy při přípravě studených pokrmů
Jenoduché polévky
Jednoduchá hlavní jídla
Moučníky, dezerty

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

7. ročník
0 týdně, P

1. Teorie
Očekávané výstupy

žák:
Učí se používat základní kuchyňské pomůcky, dodržuje
bezpečnost při práci

•

Sestaví jídelníček zdravé výživy, pravidla zdravé výživy•
Dokáže se orientovat v cenách potravin•

Učivo
Bezpečnost
Materiální vybavení, hygiena, hospodárnost provozu
Zdravá výživa
Rodinný rozpočet - potraviny
Hlediska (hlavně ekonomická, nutriční a estetická) při nákupu
a zpracování potravin

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

2. Praktická část
Očekávané výstupy

žák:
Udržuje pořádek a čistotu•
Dokáže uvařit jednoduché jídlo•
Připraví jednoduché jídlo za studena•
Upeče moučník•

Učivo
Základní postupy při přípravě studených pokrmů
Jenoduché polévky
Jednoduchá hlavní jídla
Moučníky, dezerty

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

8. ročník
0 týdně, P

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace
SMILE verze 2.6.1 220



Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.10.8  Vaření
Učební osnovy

8. ročník

1. Teorie
Očekávané výstupy

žák:
Učí se používat základní kuchyňské pomůcky, dodržuje
bezpečnost a hygienu při práci

•

Pozná pravidla zdravé výživy, sestaví jídelníček zdravé výživy•
Dokáže se orientovat v cenách potravin•

Učivo
Bezpečnost
Materiální vybavení, hygiena, hospodárnost provozu
Zdravá výživa
Rodinný rozpočet - potraviny
Hlediska (hlavně ekonomická, nutriční a estetická) při nákupu
a zpracování potravin

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

2. Praktická část
Očekávané výstupy

žák:
Udržuje pořádek a čistotu•
Dokáže uvařit jednoduché jídlo•
Připraví jednoduché jídlo za studena•
Upeče moučník•

Učivo
Základní postupy při přípravě studených pokrmů
Jenoduché polévky
Jednoduchá hlavní jídla
Moučníky, dezerty

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

9. ročník
0 týdně, P

1. Teorie
Očekávané výstupy

žák:
Učí se používat základní kuchyňské pomůcky, dodržuje
bezpečnost a hygienu při práci

•

Pozná pravidla zdravé výživy, sestaví jídelníček zdravé výživy•
Dokáže se orientovat v cenách potravin•

Učivo
Bezpečnost
Materiální vybavení, hygiena, hospodárnost provozu
Zdravá výživa
Rodinný rozpočet - potraviny
Hlediska (hlavně ekonomická, nutriční a estetická) při nákupu
a zpracování potravin

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

2. Praktická část
Očekávané výstupy

žák:
Udržuje pořádek a čistotu•
Dokáže uvařit jednoduché jídlo•
Připraví jednoduché jídlo za studena•
Upeče moučník•

Učivo
Základní postupy při přípravě studených pokrmů
Jenoduché polévky
Jednoduchá hlavní jídla
Moučníky, dezerty

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.10.9  Hrátky s češtinou
Učební osnovy

9. ročník

5.10.9  Hrátky s češtinou

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

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

0+1 0+1 0+1 0+1

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Doplňující vzdělávací obory

VZDĚLÁVACÍ OBOR : Hrátky s češtinou

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Hrátky s češtinou

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Vzdělávací obsah předmětu Hrátky s češtinou je vyučován jako povinně volitelný předmět. Prolínají se v něm

všechny složky českého jazyka - komunikační a slohové výchovy, jazykové výchovy a literární výchovy. Hrátky

s češtinou jsou určeny žákům od 6. do 9. třídy, kteří si ho vybrali z nabídky volitelných předmětů. Probírají stejné

učivo, avšak na různé úrovni přiměřené jejich věku. Učivo je zařazováno tak, aby žák neměl stejnou náplň během

školní docházky dvakrát.

Výchovné a vzdělávací strategie :

Vzdělávání  je zaměřeno na :

- porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů

- vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků

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

a dovedností

- rozvíjení kultivovaného ústního a písemného projevu

Formy realizace:

V hodinách je využívána audiovizuální technika, samostatná práce, skupinová práce, referáty, výukové

programy, různé druhy slovníků, dramatizace, hry, soutěže...

Časová dotace :

1 hodina týdně v 6. - 9. ročníku, všechny ročníky jsou vyučovány spojeně

Místo realizace :

 učebna, učebna PC

Mezipředmětové vztahy :

Člověk a jeho svět - ukázky odborného textu, naučné texty, zajímavosti

Informační a komunikační technologie - komunikace prostřednictvím elektronické pošty

Hudební výchova - lidová slovesnost, melodrama, písničkáři, zhudebněný text...

Kompetence:

Kompetence k učení

Učitel

- vede žáky k vyhledávání a třídění informací

-  vede žáky k užívání správné terminologie

- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
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5.10.9  Hrátky s češtinou
Učební osnovy

- sleduje při hodině pokrok žáků

- vede žáky k využívání výpočetní techniky

Žák

- vyhledává a třídí informace a propojuje je do širších významových celků

- osvojuje si základní jazykové a literární pojmy

- hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

- využívá prostředků výpočetní techniky

Kompetence k řešení problémů

Učitel

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

- vede žáky k plánování postupů

Žák

- vyhledává informace vhodné k řešení problémů

- samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení

Kompetence komunikativní

Učitel

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- vede žáky žáky k výstižné argumentaci

Žák

- snaží se vyjadřovat své myšlenky kultivovaně, a to ústně i písemně

- naslouchá promluvám druhých lidí a vhodně na ně reaguje

- dle svých schopností se účinně zapojuje do diskuse a vhodně obhajuje své názory

Kompetence sociální a personální

Učitel

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- vede žáky k dodržování stanovených pravidel

Žák

- spolupracuje ve skupině, učí se hodnotit práci skupiny či spolužáků

- učí se řídit a usměrňovat své jednání a chování

Kompetence občanské

Učitel

- zadává skupině úkoly způsobem, aby se zapojili do práce pokud možno všichni žáci

- motivuje žáky k tomu, aby brali na vědomí názory svých spolužáků

- motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví

Žák

- respektuje přesvědčení druhých lidí

- aktivně se zapojuje do kulturního dění dle svých možností a schopností

- učí se vytvářet pozitivní postoj k uměleckým dílům

Kompetence pracovní

Učitel

- vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi

Žák

- dodržuje hygienu práce

- dodržuje bezpečnostní pravidla při práci s výpočetní technikou

- využívá svých znalostí v běžné praxi
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5.10.9  Hrátky s češtinou
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
0+1 týdně, V

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
Učí se pracovat s různými jazykovými příručkami, slovníky,
encyklopediemi...

•

Pomocí jazykových her a jazykového tvoření si rozšiřuje slovní
zásobu, učí se lépe vyjadřovat

•

Učivo
Jazykové tvoření - křížovky, skrývačky, doplňovačky, osmisměrky...
Jazykové hry

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

2. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:
Tvoří vlastní literární text dle svých schopností•
Obohacuje si znalosti o významných spisovatelích a významných
dílech

•

Diskutuje o přečtené knize•

Učivo
Literární hry - poznej autora, poznej dílo, zpracuj námět na různé
literární žánry...

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

3. Dramatická výchova
Očekávané výstupy

žák:
Seznamuje se se základními divadelními druhy a dramatickými
žánry

•

Diskutuje o divadelních a filmových představeních•
Učí se komunikovat v běžných životních situacích•

Učivo
Základní divadelní druhy - činohra, loutkové divadlo, opera, opereta,
muzikál, pantomima, balet
Základní dramatické žánry - komedie, tragedie, drama
Sociálně komunikační dovednosti - komunikace v běžných životních
situacích

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

4. Mediální výchova
Očekávané výstupy

žák:
Seznámí se s různými druhy komunikace•
Vysvětlí svými slovy pojem žurnalistika•
Tvoří jednoduchá mediální sdělení•

Učivo
Masová komunikace
Komunikace verbální a nonverbální
Žurnalistika a žurnalistické žánry

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.10.9  Hrátky s češtinou
Učební osnovy

6. ročník

7. ročník
0+1 týdně, V

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
Učí se pracovat s různými jazykovými příručkami, slovníky,
encyklopediemi...

•

Pomocí jazykových her a jazykového tvoření si rozšiřuje slovní
zásobu, učí se lépe vyjadřovat

•

Učivo
Jazykové tvoření - křížovky, skrývačky, doplňovačky, osmisměrky...
Jazykové hry

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

2. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:
Tvoří vlastní literární text dle svých schopností•
Obohacuje si znalosti o významných spisovatelích a významných
dílech

•

Diskutuje o přečtené knize•

Učivo
Literární hry - poznej autora, poznej dílo, zpracuj námět na různé
literární žánry...

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

3. Dramatická výchova
Očekávané výstupy

žák:
Seznamuje se se základními divadelními druhy a dramatickými
žánry

•

Diskutuje o divadelních a filmových představeních•
Učí se komunikovat v běžných životních situacích•

Učivo
Základní divadelní druhy - činohra, loutkové divadlo, opera, opereta,
muzikál, pantomima, balet
Základní dramatické žánry - komedie, tragedie, drama
Sociálně komunikační dovednosti - komunikace v běžných životních
situacích

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

4. Mediální výchova
Očekávané výstupy

žák:
Seznámí se s různými druhy komunikace•
Vysvětlí svými slovy pojem žurnalistika•
Tvoří jednoduchá mediální sdělení•

Učivo
Masová komunikace
Komunikace verbální a nonverbální
Žurnalistika a žurnalistické žánry

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.10.9  Hrátky s češtinou
Učební osnovy

7. ročník

8. ročník
0+1 týdně, V

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
Učí se pracovat s různými jazykovými příručkami, slovníky,
encyklopediemi...

•

Pomocí jazykových her a jazykového tvoření si rozšiřuje slovní
zásobu, učí se lépe vyjadřovat

•

Učivo
Jazykové tvoření - křížovky, skrývačky, doplňovačky, osmisměrky...
Jazykové hry

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

2. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:
Tvoří vlastní literární text dle svých schopností•
Obohacuje si znalosti o významných spisovatelích a významných
dílech

•

Diskutuje o přečtené knize•

Učivo
Literární hry - poznej autora, poznej dílo, zpracuj námět na různé
literární žánry...

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

3. Dramatická výchova
Očekávané výstupy

žák:
Seznamuje se se základními divadelními druhy a dramatickými
žánry

•

Diskutuje o divadelních a filmových představeních•
Učí se komunikovat v běžných životních situacích•

Učivo
Základní divadelní druhy - činohra, loutkové divadlo, opera, opereta,
muzikál, pantomima, balet
Základní dramatické žánry - komedie, tragedie, drama
Sociálně komunikační dovednosti - komunikace v běžných životních
situacích

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

4. Mediální výchova
Očekávané výstupy

žák:
Seznámí se s různými druhy komunikace•
Vysvětlí svými slovy pojem žurnalistika•
Tvoří jednoduchá mediální sdělení•

Učivo
Masová komunikace
Komunikace verbální a nonverbální
Žurnalistika a žurnalistické žánry

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.10.9  Hrátky s češtinou
Učební osnovy

8. ročník

9. ročník
0+1 týdně, V

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
Učí se pracovat s různými jazykovými příručkami, slovníky,
encyklopediemi...

•

Pomocí jazykových her a jazykového tvoření si rozšiřuje slovní
zásobu, učí se lépe vyjadřovat

•

Učivo
Jazykové tvoření - křížovky, skrývačky, doplňovačky, osmisměrky...
Jazykové hry

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

2. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:
Tvoří vlastní literární text dle svých schopností•
Obohacuje si znalosti o významných spisovatelích a významných
dílech

•

Diskutuje o přečtené knize•

Učivo
Literární hry - poznej autora, poznej dílo, zpracuj námět na různé
literární žánry...

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

3. Dramatická výchova
Očekávané výstupy

žák:
Seznamuje se se základními divadelními druhy a dramatickými
žánry

•

Diskutuje o divadelních a filmových představeních•
Učí se komunikovat v běžných životních situacích•

Učivo
Základní divadelní druhy - činohra, loutkové divadlo, opera, opereta,
muzikál, pantomima, balet
Základní dramatické žánry - komedie, tragedie, drama
Sociálně komunikační dovednosti - komunikace v běžných životních
situacích

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

4. Mediální výchova
Očekávané výstupy

žák:
Seznámí se s různými druhy komunikace•
Vysvětlí svými slovy pojem žurnalistika•
Tvoří jednoduchá mediální sdělení•

Učivo
Masová komunikace
Komunikace verbální a nonverbální
Žurnalistika a žurnalistické žánry

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.10.10  Ekologie hrou
Učební osnovy

9. ročník

5.10.10  Ekologie hrou

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

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

0 0 0

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST:   doplňující vzdělávací obory

VZDĚLÁVACÍ  OBOR:  Ekologie hrou

VYUČOVACÍ  PŘEDMĚT:  Ekologie hrou

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Ekologie hrou vede k pochopení  žáka  vztahu  člověka  a životního prostředí, vede žáky k účasti na ochraně

a utváření prostředí.  Žáci získají poznatky praktickou formou,  pomocí her, soutěží, prací  s přírodninami. 

Ekologie hrou  se vyučuje jako samostatný volitelný předmět. Na tento předmět budou spojeny třídy 7., 8. a 9.

Pro žáky nižších ročníků poznatky navazují na učivo přírodopisu, v 9.ročníku je ekologie začleněna do předmětu

přírodopis. Zde si   žáci mohou  své  vědomosti  ověřit prakticky.Ve školním roce 2012/13 se vychází z obsahové

náplně 7. ročníku, příští rok se zaměříme na obsah 8. ročníku a v dalším roce na učivo ročníku 9.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání  je  zaměřeno  na:

Bližší poznání přírody,  vytvoření  vztahu  k blízkému i vzdálenějšímu okolí

Získání  zájmu  o ochranu přírody

Uvědomění  si  možností  vlastního  zapojení  se do  řešení  ekologických problémů lokálních i globálních

Poznání  odpadové  politiky a  možností  dalšího využití odpadů  v praxi

Formy  realizace:

Vyučovací  hodina – skupinová práce, práce na pc, soutěže, projekty, hry, pracovní   listy, vycházky  do přírody,

poznávání přirodnin, poznávání 

kulturních    i   přírodních památek v nejbližším okolí.

Časová  dotace:

1 hodina  týdně v 7., 8. a 9. ročníku. Třídy jsou spojeny.

Místo  realizace:

Výuka probíhá v učebně přírodopisu, informace lze vyhledávat v učebně informatiky,  terénní práce lze

uskutečnit  v terénu v okolí školy.

Mezipředmětové vztahy:

Přírodopis, přírodovědná praktika, zeměpis , informatika ( vyhledávání informací, zpracovávání výsledků formou

prezentací), estetická výchova (výtvarné zpracování výsledků, fotografování).

Kompetence:

Kompetence k učení:

Žák:

Vyhledává, třídí a využívá informace získané v literatuře, PC, osvojuje si praktické zkušenosti, mezi  nalezenými 

informacemi a praktickými  zkušenostmi ,hledá  souvislosti, vyvozuje závěry.

Učitel:
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5.10.10  Ekologie hrou
Učební osnovy

Zadává úkoly k samostatnému  hledání  informací,  motivuje k zájmu o poznání informací o problémech,

o přírodě i o blízkém okolí.

Kompetence  k řešení  problémů:

Žák:

Vyhledává potřebné informace, používá je k řešení problémů.

Uvědomuje si,  že člověk je nedílnou součástí přírody.

Přemýšlí nad ochranou přírody.

Poznává lokální a globální problémy, přemýšlí nad jejich řešeními  a  jeho odpovědností k nim.

 Učitel:

Navozuje situace, kdy žáci řeší problémové situace, hodnotí  je a přemýšlí nad řešeními.

 Kompetence komunikativní:¨

 Žák:

 Problémy  řeší  ve skupině, popř. prezentuje  před skupinou, je nucen své názory prezentovat, obhajovat

a zdůvodňovat.

Učitel:

Umožňuje žákům prezentovat své vědomosti, projekty, názory, obhajovat je, přijmout názory ostatních žáků,

koriguje tuto  diskusi.

Umožňuje žákům obhajovat své názory ať formou ústní či písemnou.

 Kompetence  sociální  a personální:

Žák:

Učí se pracovat ve skupině, uvědomuje si své postavení,  učí se hodnotit a srovnávat svou práci s ostatními.

Učitel:

Navozuje situace k pocitu posílení sebedůvěry každého žáka, motivuje žáky k práci, určuje pravidla spolupráce

a slušného chování.

 Kompetence občanské:

 Žák:

Učí se spolupracovat s druhými, dodržovat pravidla slušného chování, uvědomuje si odpovědnost k přírodě.

Přispívá ke zdravému životnímu stylu.

Vytváří si vztah k blízkému okolí, zapojuje se do aktivního dění kolem sebe, spojeného s ochranou životního

prostředí.

 Učitel:

 Vede žáky ke slušnému chování, k uvědomění si sounáležitosti  k okolí, k přírodě, ale i ke globální

problematice.

Vede žáky k ochraně zdraví a ke slušnému chování.

 Kompetence pracovní:

 Žák:

 Pracuje bezpečně, účelně, efektivně. Využívá svých znalostí v běžné  praxi.

 Učitel:

Vede žáky k tomu, aby si prakticky ověřili získané poznatky, během práce dohlíží na dodržování bezpečnosti 

práce, dále dohlíží na správnou organizaci a

zvládnutí praktických činností.

7. ročník
0 týdně, P
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5.10.10  Ekologie hrou
Učební osnovy

7. ročník

1. Ekosystémy
Očekávané výstupy

žák:
Dokáže určit přírodní a umělé ekosystémy, určí specifika
jednotlivých ekosystémů

•

Dokáže rozlišit druhy stromů v regionu i v nejbližším okolí školy.•
Naučí se vypočítat stáří stromu a určí z letokruhů  i klimatické
podmínky během růstu dřevin.

•

Poznává zvířata a rostliny v blízké lokalitě,  ohrožené druhy,
seznámí se

•

Učivo
 Ekosystémy přírodní a umělé.
 Ekosystém les, pole, vodní zdroje, moře,
 Dřeviny v blízkém okolí školy.
 Letokruhy.
 Rostliny a živočichové regionu. Ohrožené druhy
 

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

2. Odpady
Očekávané výstupy

žák:
Pozná druhotné využití některých  odpadů•
Seznámí se se zpracováním různých odpadů  a s výrobky
vzniklými

•

Pozná využití kompostéru, kompostu a  co patří do bioodpadu•
Vytvoří výrobek z odpadových materiálů.•
Seznámí se s možnostmi jak snížit množství odpadu v domácnosti
a možnostmi  jak snížit náklady domácnosti

•

Prakticky si osvojí principy třídění odpadů,  využití barevných
kontejnerů na odpady.

•

Učivo
Recyklace  odpadů. Tříděný a směsný odpad.
Plasty, papír, elektrospotřebiče, baterie, bioodpad.
Možnosti  snížení  produkce odpadů.
Recyklované výrobky.

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

3. Základní podmínky života
Očekávané výstupy

žák:
Uvědomí si význam vody, ovzduší a půdy pro život člověka na
Zemi.

•

Učivo
Voda. Ovzduší. Půda.
Přírodní  katastrofy. Počasí.

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

8. ročník
0 týdně, P
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5.10.10  Ekologie hrou
Učební osnovy

8. ročník

1. Ekosystémy
Očekávané výstupy

žák:
Dokáže rozlišit přírodní a umělé ekosystémy, pozná kulturní a
přírodní specifika vesnice a blízkého města.

•

Vyhledá  chráněné živočichy a rostliny, vytvoří si autorskou práci s
vybranými druhy

•

Pozná systém  zabývající se ochranou přírody, uvědomí si význam
ochrany přírody.

•

Připraví si projekt  se zajímavou přírodní či kulturní lokalitou v
regionu.

•

Učivo
Ekosystémy přírodní a umělé.
Město, vesnice.

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

2. Základní podmínky života
Očekávané výstupy

žák:
Pozná zdroje energie, uvědomí si riziko vyčerpání  přírodních
zdrojů Země,  zkusí nalézt možnosti šetření energií

•

Seznámí se s chodem čističky odpadních vod, průběhem čištění
vody, využitím odpadů z čistícího procesu.

•

Učivo
Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie. Možnosti šetření
energií
Využívání přírodních zdrojů v okolí.
Čističky odpadních vod.
Ochrana živočišných a rostlinných druhů. Chráněné a ohrožené
druhy, biodiverzita

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

3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Očekávané výstupy

žák:
Dokáže rozlišit přírodní a umělé ekosystémy, pozná kulturní a
přírodní specifika vesnice a blízkého města.

•

Pozná zdroje energie, uvědomí si riziko vyčerpání  přírodních
zdrojů Země,  zkusí nalézt možnosti šetření energií

•

Seznámí se s chodem čističky odpadních vod, průběhem čištění
vody, využitím odpadů z čistícího procesu.

•

Vyhledá  chráněné živočichy a rostliny, vytvoří si autorskou práci s
vybranými druhy

•

Pozná systém  zabývající se ochranou přírody, uvědomí si význam
ochrany přírody.

•

Připraví si projekt  se zajímavou přírodní či kulturní lokalitou v
regionu.

•

Učivo
Ochrana přírody, CHKO a národní parky.
CHKO Jeseníky.
Pravidla chování v CHKO
Přírodní a kulturní památky v regionu.
Natura 2000

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

 231
Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace

SMILE verze 2.6.1



Učíme se - sportujeme
Verze: 8, Datum: 1. 9. 2015, Platnost: neomezeně
RVP ZV Základní vzdělávání

5.10.11  Florbal
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
0 týdně, P

1. Základní podmínky života
Očekávané výstupy

žák:
Poznává nové zdroje energie, hodnotí, nachází nejlepší řešení.•
Seznamuje se s činností  ekologických organizací, hodnotí pozici
svou, naší země, její zapojení do globálního kontextu.

•

Učivo
Alternativní zdroje energie, solární, větrné…srovnání se stávajícími
elektrárnami
Ekologické problémy lokální i globální. Organizace zabývající se
řešením problémů.

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

2. Vztah člověka k prostředí
Očekávané výstupy

žák:
Uvědomuje si problém ohrožení přírody, lidstva, přemýšlí o
možnostech pomoci

•

 Připraví si projekt  se zajímavou přírodní či kulturní lokalitou v
regionu.

•

Seznámí se s historií,  zajímavostmi regionu, prezentuje zjištěné
informace před kolektivem.

•

Pozná kulturní a přírodní dědictví regionu.•

Učivo
Naše obec.
Přírodní zdroje, využívání odpadového hospodářství
Příroda a kultura obce, přírodní a kulturní památky.

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

5.10.11  Florbal

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

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

0+1 0+1 0+1 0+1

Charakteristika předmětu
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Doplňující vzdělávací obory

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Florbal

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Florbal

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU – 2. stupeň:

Obsahové, organizační a časové vymezení:

Volitelný předmět košíková je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku. Vyučuje se

jednu hodinu týdně. Na výuku se mohou třídy spojovat do skupin. Žáci se jednotlivým dovednostem učí podle

roku, který předmět navštěvují.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Vzdělávání v předmětu florbal je zaměřeno na:
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5.10.11  Florbal
Učební osnovy

- získání základní individuálních i kolektivních dovedností ve florbalu

- rozvoj všeobecné obratnosti

- získání kladného vztahu k pohybu, aktivitě a florbalu

- získání správného návyku zdravého životního stylu a smysluplného naplnění volného času

- osvojení pravidel fair play, sportovního chování

- tvorbě kolektivního myšlení

- získání kladného vztahu k reprezentaci školy

Jako doplňkový sport je využito košíkové - zapojení paží i nohou, stejné uvolňování, podobné jednoduché herní

kombinace

Formy realizace:

vyučovací hodina - nácvik jednotlivých činností, jejich prohloubení a osvojení, hra, rozhodování, soutěže

Časová dotace:

1 hodina týdně v 6. - 9. ročníku, všechny ročníky jsou vyučovány spojeně

Místo realizace:

tělocvična

Mezipředmětové vztahy:

tělesná výchova

Kompetence:

Kompetence k řešení problémů

- žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí

Učitel vede žáky:

- k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci

- k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků

- k odpovědím na otevřené otázky

- k práci s chybou

Kompetence sociální a personální

Učitel vede žáky:

- k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání

- k ochotě pomoci a o pomoc požádat

- k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků

- k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů

Kompetence občanské

- žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu

- žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace

Učitel vede žáky:

- k dodržování pravidel slušného chování

- k tomu, aby brali ohled na druhé

Kompetence pracovní

- žáci jsou vedeni k efektivní práci

Učitel vede žáky:

- k dodržování pravidel bezpečného chování v tělocvičně a při hře

- k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací
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5.10.11  Florbal
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
0+1 týdně, V

1. Základy florbalu
Očekávané výstupy

žák:
Žák umí držet hůl•
Žák předvede základní postoj•
Žák zná základní pravidla florbalu•

Učivo
- držení hole, levá a pravá hůl
- základní postoj
- pravidla florbalu
- hygiena, fair play

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

2. Útočné činnosti jednotlivce
Očekávané výstupy

žák:
Žák ovládá podle svých schopností driblink na místě•
Žák vede míček tažením•
Žák vede míček tlačenín•

Učivo
- driblink na místě
- vedení míčku tažením
- vedení míčku tlačením
 

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

7. ročník
0+1 týdně, V

1. Útočné činnosti jednotlivce
Očekávané výstupy

žák:
Žák nahrává a zpracovává nahrávku•
Žák ovládá základní střelbu•
Žák vede míček driblinkem•
Žák se uvolní s míčkem driblinkem•

Učivo
- přihrávky na místě
- základy střelby
- vedení míčku driblinkem
- uvolňování s míčkem driblinkem

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

2. Obranné činnosti jednotlivce
Očekávané výstupy

žák:
Žák předvede základní obranný postoj•
Žák brání hráče s míčkem•

Učivo
- obranný postoj hráče
- obrana hráče s míčkem

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.10.11  Florbal
Učební osnovy

7. ročník

3. Hra brankáře
Očekávané výstupy

žák:
Brankář zaujme základní postoj•
Brankář ovládá brankářský pohyb•
Brankář umí základy chytání a vyrážení střel•

Učivo
- základní postoj
- pohyb brankáře
- chytání a vyrážení střel

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

8. ročník
0+1 týdně, V

1. Útočné činnosti jednotlivce
Očekávané výstupy

žák:
Žák se uvolní s míčkem otočením kolem soupeře•
Žák střílí švihem•
Žák střílí příklepem•
Žák obhodí soupeře•
Žák prohodí soupeře•

Učivo
- uvolňování s míčkem obtočením kolem soupeře
- střelba švihem
- střelba příklepem
- střelba golfovým úderem
- obhození soupeře
- prohození soupeře
 

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

2. Obranné činnosti jednotlivce
Očekávané výstupy

žák:
Žák obsazuje hráče bez míčku•
Žák umí blokovat střelu•

Učivo
- obsazování hráče bez míčku
- blokování střel

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

3. Hra brankáře
Očekávané výstupy

žák:
Brankář vyhazuje a zakládá útok•
Brankář zmenšuje střelecký úhel•
Brankář řeší hru za brankou•

Učivo
- výhozy a zakládání útoku
- zmenšování střeleckého úhlu
- hra za brankou

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.10.12  Elektronické hrátky
Učební osnovy

8. ročník

9. ročník
0+1 týdně, V

1. Útočné herní kombinace
Očekávané výstupy

žák:
Žák zná kombinaci přihraj a běž•
Žák zná kombinaci křížením•
Žák zná kombinaci cloněním•

Učivo
- přihraj a běž
- křížení
- clonění

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

2. Obranné herní kombinace
Očekávané výstupy

žák:
Žák osobně brání•
Žák brání s odstupováním•

Učivo
- osobní bránění
- obrana s odstoupením

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

3. Hra brankáře
Očekávané výstupy

žák:
Brankář řeší clonění•
Brankář řeší tečování střel•
Brankář řeší přečíslení•
Brankář řeší standardní situace•

Učivo
- činnost při slonění
- činnost při tečování střel
- činnost při přečíslení
- činnost při standardních situacích

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

5.10.12  Elektronické hrátky

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

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

0 0 0 0
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5.10.12  Elektronické hrátky
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
0 týdně, V

1. Elektronické součástky a jejich použití
Očekávané výstupy

žák:
Chápe smysl elektronických součástek•

Učivo
Elektrické obvody
Rezistor
Dioda
Cívka
Kondenzáor
Tranzistor
Aplikace elektronických součástek
 
 
 

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

7. ročník
0 týdně, V

1. Elektronické součástky a jejich použití
Očekávané výstupy

žák:
Chápe smysl elektronických součástek•

Učivo
- elektrické obvody
- rezistor
- dioda
- cívka
- kondenzáor
- tranzistor
- aplikace elektronických součástek
 
 
 

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

8. ročník
0 týdně, V

1. Elektronické součástky a jejich použití
Očekávané výstupy

žák:
Chápe smysl elektronických součástek•

Učivo
- elektrické obvody
- rezistor
- dioda
- cívka
- kondenzáor
- tranzistor
- aplikace elektronických součástek
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5.10.12  Elektronické hrátky
Učební osnovy

8. ročník

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

9. ročník
0 týdně, V

1. Elektronické součástky a jejich použití
Očekávané výstupy

žák:
Chápe smysl elektronických součástek•

Učivo
- elektrické obvody
- rezistor
- dioda
- cívka
- kondenzáor
- tranzistor
- aplikace elektronických součástek
 
 
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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6.2 Čtenářský projekt
Projekty

6 Projekty
Název školy Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace

Adresa 790 51 Supíkovice 129

Učíme se - sportujemeNázev ŠVP

neomezeněPlatnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

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

6.1 Celoškolní projekt napříč třídami
Název projektu: Celoškolní projekt napříč třídami

Téma: každoročně se mění

Stupeň vzdělávání: 1. a 2. stupeň

Frekvence projektu: 1x ročně ve dvou dnech

Vedoucí projektu: každý rok se mění dle vylosovaného tématu

Průřezová témata: plnění průřezového tématu dle zvoleného námětu a průřezových témat, která jsou plněna

v každém projektu

Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Kreativita,

Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mediální výchova - Práce v realizačním týmu

Klíčové kompetence: rozvoj klíčových kompetencí dle zvoleného námětu a KK, které jsou rozvíjeny v každém

projektu

Kompetence k učení: vyhledává a třídí informace, vybírá a využívá vhodné postupy, plánuje svou činnost

Kompetence k řešení problémů: je schopen obhájit své rozhodnutí

Kompetence komunikativní: formuluje a vyjadřuje své myšlenky, naslouchá druhým, zapojuje se do diskuse,

vhodně reaguje

Kompetence sociální a personální: účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel, přispívá

k debatě celé třídy, poskytne pomoc, pokud je požádán, respektuje různé pohledy na věc

Kompetence občanské: je si vědom svých práv a povinností, respektuje přesvědčení jiných lidí

Kompetence pracovní: dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, předává získané zkušenosti

Místo realizace: kmenové třídy, učebna PC, jídelna

Formy realizace: práce ve dvojcích, skupinách, individuální práce s internetem, knihou, encyklopediemi

Popis projektu: 1. den - rozdělení do skupin ( v každé skupině musí být žák z každé třídy )

                                - seznámení se, volba vedoucího

                                - seznámení s tématem a rozdělení úkolů, pomůcky

                      2. den - práce na projektu, výstupech - plnění povinných úkolů, příprava prezentace pro ostatní

žáky

                                - hodnocení práce ve skupinách

                                - prezentace tématu v jídelně

Hodnocení projektových dnů: písemné hodnocení

 

6.2 Čtenářský projekt
Název projektu: Čtenářský projekt

Téma: Každoročně se téma mění dle zadaného autora, ilustrátora

Stupeň vzdělávání: 1. stupeň

Frekvence projektu: 1 den v rozmezí vyučovacích hodin

Pozn.: Čtenářský projekt samotný je zahájen o 3 měsíce dříve, neboť podmínkou je, aby každý žák přečetl určité

množství textu knihy daného autora, který se každoročně obměňuje. Projekt i jeho pravidla jsou společná v rámci

spolupráce i pro další ZŠ okresu. Je uzavřena vždy v  květnu Meziškolním kolem /pořádá již tradičně ZŠ Písečná.

Vedoucí projektu: vyučující na 1. stupni

Průřezová témata: plnění průřezového tématu dle zvoleného námětu a průřezových témat, která jsou plněna

v každém projektu

Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Kreativita,

Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Klíčové kompetence: rozvoj klíčových kompetencí dle zvoleného námětu a KK, které jsou rozvíjeny v každém
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6.3 Škola hrou
Projekty

projektu

Kompetence k učení: vyhledává a třídí informace, osvojuje si základní pojmy

Kompetence k řešení problémů: vyhledává informace vhodné k řešení problému, samostatně řeší problémy a volí

vhodné způsoby řešení

Kompetence komunikativní: snaží se vyjadřovat své myšlenky a názory výstižně, naslouchá druhým lidem, dle

svých schopností se účinně zapojuje do diskuse a vhodně obhajuje své názory, rozumí různým typům

komunikace-text, gesta, záznam, obraz, zvuky

Kompetence sociální a personální: spolupracuje ve skupině, učí se hodnotit práci skupiny či spolužáků, podílí se

na utváření příjemné atmosféry a pravidel práce v týmu, učí se řídit a usměrňovat své jednání a chování, přispívá

k diskuzi v malé skupině

Kompetence občanské: respektuje přesvědčení druhých lidí, chrání naše tradice, kulturní dědictví, učí se vytvářet

kladný postoj k uměleckým dílům

Kompetence pracovní: dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, předává získané zkušenosti, podle

svých schopností se zapojuje do čtenářských, recitačních soutěží

 

Místo realizace: kmenové třídy, učebna PC

Formy realizace: práce ve dvojcích, skupinách, individuální práce, práce s knihou, s internetem, ilustracemi,

poslech, film

Popis projektu: Jedná se o procvičování a prohlubování čtenářských dovedností, zejména porozumění textu

formou soutěže,

                        žáci pracují v rámci kategorií: l. kat.- 1. ročník, ll. kat.- 2. a 3. ročník, lll. kat.- 4. a 5. ročník

 

        

6.3 Škola hrou
Název projektu: Škola hrou

Téma: Zájmové vyučování

Stupeň vzdělávání: 2. stupeň

Frekvence projektu: 1x ročně jeden den v rozmezí 5 vyučovacích hodin

Vedoucí projektu: vyučující na 2. stupni

Průřezová témata: plnění průřezového tématu dle zvoleného námětu a průřezových témat, která jsou plněna

v každém projektu

Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Kreativita,

Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mediální výchova - Práce v realizačním týmu

Klíčové kompetence: rozvoj klíčových kompetencí dle zvoleného námětu a KK, které jsou rozvíjeny v každém

projektu

Kompetence k učení: vyhledává a třídí informace, vybírá a využívá vhodné postupy, plánuje svou činnost

Kompetence k řešení problémů: je schopen obhájit své rozhodnutí

Kompetence komunikativní: formuluje a vyjadřuje své myšlenky, naslouchá druhým, zapojuje se do diskuse,

vhodně reaguje

Kompetence sociální a personální: účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel, přispívá

k debatě celé třídy, poskytne pomoc, pokud je požádán, respektuje různé pohledy na věc

Kompetence občanské: je si vědom svých práv a povinností, respektuje přesvědčení jiných lidí

Kompetence pracovní: dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, předává získané zkušenosti

Místo realizace: kmenové třídy, učebna PC, cvičná kuchyňka, učebna F, školní dílny, tělocvična

Formy realizace: práce ve dvojcích, skupinách, individuální práce s internetem, práce s knihou, encyklopediemi,

fyzikální a chemické pokusy atd.

Popis projektu: Jedná se o procvičování a prohlubování znalostí a dovedností formou her. Žáci se předem rozdělí

do  skupinek  podle zájmu, mladší žáci ( 6. a 7. třída ) a starší žáci ( 8.a 9. třída )  pracují spolu.

                        

Hodnocení projektových dnů: písemné hodnocení
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