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Charakteristika školy
Úplnost a velikost školy
Základní škola Praha 3, Jeseniova 96/2400 je velká městská škola založená v roce 1957.
Jedná se o Základní školu s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy.
Kapacita školy je 652 žáků, v současné době školu navštěvuje cca 500 dětí ve věku 6 – 15 let.
Charakteristika žáků a pedagogického sboru
Ve škole pracuje v průměru 40 učitelů I. a II. stupně a vychovatelů školní družiny. Jejich věkové složení je různorodé, jsou zde zastoupeni
pedagogové nejmladší generace do 30 let, učitelé středního věku i zkušení věku staršího. Průměrný věk v současné době je 45 let. Výjimečně početné
zastoupení mají ve sboru muži, v současné době jich je 8 z 36 pedagogů .
Kvalifikovanost pedagogů se pohybuje kolem 90%.
Dlouhodobé projekty
Škola byla v uplynulých letech školícím střediskem ICT a NPPG.
Škola se zapojila do projektu JPD 3 Ekogramotnost a byl jí propůjčen titul „Škola udržitelného rozvoje 2. stupně“.
Při škole pracuje sportovní klub SK ZŠ Jeseniova, který úzce spolupracuje při péči o sportovně zaměřené žáky nejen za sportovních tříd, ale i o
zájemce mimo školu. Podílí se na přípravě různých akcí sportovního charakteru určených žákům školy a členům SK, ale i mnoha akcí pro veřejnost.
SK spolu se školou je zapojen do spolupráce s Nadací občanské společnosti a při různých akcích podporuje sbírku v rámci programu Pomozte dětem!
Pedagogové vzájemně spolupracují na dlouhodobých projektech.
Většina tříd vyjíždí 1x ročně na školy v přírodě.
Pro své žáky pořádá škola každé léto dětské tábory v jižních Čechách a sportovní soustředění.
SK pořádá příměstské tábory (červenec, srpen).
Každoročně je otevřeno cca 20 kroužků, do kterých se zapojují žáci I. i II. stupně.
Zaměření: výpočetní technika, výtvarná výchova, keramiku a ruční práce, sportovní (atletika, florbal, míč.hry)
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Charakteristika ŠVP
Zaměření školy
Hlavním úkolem a zaměřením je kvalitní výuka a výchova všech žáků školy. Vhodnou motivací a vhodně volenými formami a metodami práce chceme,
aby žáci dosáhli maxima vědomostí a dovedností v souladu se svými schopnostmi. Hlavním výchovným cílem je rozvoj individuality žáka. Chceme
dosáhnout toho, aby pedagogové jednotně a citlivě jednali s jednotlivými žáky, zejména při řešení problémových výchovných situací.
Chceme, aby školy byla centrem vzdělání, ale také místem, kde se setkávají žáci se svými učiteli nejen při výuce, ale i při zájmově zaměřené činnosti a
společně se snaží dosáhnout hodnotných výsledků práce.
Výsledky ve výuce, poznatky získané při různých činnostech – to jsou momenty, které postupně vytvářejí ze školy místo, kam se žáci rádi vracejí.
Renomé školy, její dobré jméno by, by mělo být jedním ze společných jmenovatelů práce žáků a učitelů, stejně tak, jako prezentace výsledků směrem
k veřejnosti prostřednictvím webových stránek školy, školního časopisu a dalších možností. V každodenní práce se chceme mimo jiné soustředit na
prohlubování a upevňování vztahu žáků ke škole, jejímu prostředí a současně určité hrdosti na příslušnost k velkému kolektivu pedagogů i žáků.
Motivačním faktorem by měly být celoroční projekty, které by prolínaly životem školy, výukou i mimoškolními aktivitami. Jednou z podmínek vytváření
odpovídajícího vztahu ke škole bude i jednotné uplatňování požadavků na chování, kulturu prostředí, vyjadřování a jednání při výuce, o přestávkách, ve
školní jídelně, při mimoškolních akcích i školách v přírodě a soustředěních.
Dalším důležitým faktorem je práce se žáky s poruchami učení a chování a jejich integrace do běžných tříd. Škola spolupracuje s PPP Prahy 3 a vytváří
podmínky pro odpovídající rozvoj žáků, individuální přístup, případně individuální vzdělávací plány pro žáky.
Specifikou školy jsou třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy na II. stupni (vždy jedna třída v ročníku) . Rozvoj sportovní přípravy se nesoustřeďuje
jen na sportovní třídy, ale prolíná v oblasti mimoškolní činnosti i ostatní žáky (kroužky atletiky).

Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie jsou souhrnem společně uplatňovaných metod a forem práce, aktivit, které vedou k vytváření a rozvoji klíčových
kompetencí u žáků. Při jejich vytváření je nezbytná spolupráce celého pedagogického sboru s ohledem na individuální možnosti a potřeby žáků.
Kompetence k učení
- Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
Ve výuce sledujeme rozvoj funkční a čtenářské gramotnosti, a to bez ohledu na ročník a vyučovaný předmět. Vybíráme především texty, které jsou pro
žáky sdělné a srozumitelné a zabývají se různými aspekty reálného života.
Motivujeme žáky k tomu, aby samostatně přistupovali k procesu učení, dokázali vyhledat a utřídit informace, vyvozovali logické závěry.
Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly
Nemenší důraz klademe i na pamětné učení.
Metody a postupy: týmová práce, prezentace žáků, práce s internetem, účast žáků na soutěžích a olympiádách
Dominanty: soutěže, olympiády, přehlídky, prezentace
Kompetence k řešení problémů
- Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů
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Při výuce využíváme k motivaci problémové úlohy z praktického života.
Při zadávání projektů vytváříme podmínky k tomu, aby žáci samostatně vyřešili zadané problémové úkoly. Starší žáci připravují aktivity pro mladší
spolužáky.
Své názory, myšlenky, hodnocení, nápady sdělují žáci prostřednictvím školního časopisu.
Pro prezentaci žákovských projektů je využívána multimediální učebna.
Metody a postupy: řízený rozhovor, diskuse, fórum, týmová spolupráce, publikování ve školním časopise
Dominanty: školní pouť, dny otevřených dveří, Vítání jara, prezentace, školy v přírodě
Kompetence komunikativní
- Vést žáky k účinné a všestranné komunikaci
Vytváříme a podporujeme přátelské vztahy mezi žáky třídního kolektivu i napříč ročníky.
Pravidelně začleňujeme metody kooperativního učení a vedeme žáky ke spolupráci při výuce.
Využíváme s dětmi práce se všemi nástroji komunikace (práce s hlasem, tělem, výtvarnými prostředky, písemný projev…)
Metody a postupy: přípravy relací do školního rozhlasu, příspěvky ve školním časopise, diskuse, skupinová práce
Dominanty: Dny otevřených dveří, umělecké soutěže, Pohádky dráčka Recykláčka
Kompetence sociální a personální
- Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých
Komunikace v kolektivu je nutně determinována schopností spolupráce a soužití s ostatními členy kolektivu. Vedeme žáky k tomu, aby byli schopni
střídat role ve skupině.
Žáci se podílejí na koordinaci společně dohodnutých pravidel života školy – formulace některých bodů školního řádu
Pěstujeme u žáků zdravé sebevědomí, hrdost na příslušnost ke škole.
Metody a postupy: kooperace a týmová spolupráce, praktická cvičení, diskuze
Dominanty: organizování sportovních soutěží, závodů, vyhlášení sportovce roku
Kompetence občanské
- Připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti
Vedeme žáky k tomu, aby při každé mimoškolní akci odpovídajícím způsobem reprezentovali svou školu vystupování i chováním.
Při školách v přírodě je vedeme k zodpovědnosti.
Rozvíjíme environmentální výchovu, klademe důraz na ekologické myšlení, vedem žáky ke třídění odpadů.
Připravujeme žáky k životu ve společnosti vytvářením modelových situací.
Metody a postupy: diskuze, samostatné projekty jednotlivců i skupin,
Dominanty: Cesty dráčka Recykláčka, školy v přírodě, návštěvy kulturních představení, poslední zvonění 9. tříd
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Kompetence pracovní
- Rozvíjet u žáků schopnosti, uplatňovat získanbé vědomosti při profesní orientaci
Žáci absolvují během školní výuky různé formy pracovních činností.
Ověřují si své možnosti a současně postupně prohlubují své dovednosti a
šikovnost. Srovnání při práci ve skupině pomáhá snaze o zlepšení a
k získání dovednostech návyků.
Žáci se seznamují s různými pracovními činnostmi, ověřují si své schopnosti a srovnávají s ostatními. Zapojujeme žáky do oblasti Svět práce, vedeme
žáky k posuzování reálná´ých možností v oblasti profesní orientace. Nabízíme pestrou škálu zájmových útvarů.
Metody a postupy: diskuse, vstupní prověrky, srovnávací práce, besedy, využívání učebny v přírodě
Dominanty: Ročníkové práce, příprava školní poutě, prezentace žáků
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Vysvětlivky: Čísla v políčku udávají ročník, ve kterém je průřezové téma zařazeno. V případě šedého políčka je téma zařazeno do všech ročníků, kde
je předmět vyučován.
Začlenění průřezových témat do každoročních akcí školy :
Osobnostní a sociální výchova: Celoškolní projekt na dané téma, seznamovací kurz 6. tříd, akademie, Vánoční jarmark, Den otevřených dveří, Vítání
jara, ročníkové práce, školy v přírodě, Jeseniáda
Výchova demokratického občana: Celoškolní projekt na dané téma, seznamovací kurz 6. tříd, akademie, kulturně poznávací pořad z cyklu Planeta
Země 3000, Den otevřených dveří, Vítání jara, ročníkové práce, školy v přírodě, Jeseniáda
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Celoškolní projekt na dané téma, kulturně poznávací pořad z cyklu Planeta Země 3000,
Vítání jara, ročníkové práce
Multikulturní výchova: Celoškolní projekt na dané téma, seznamovací kurz 6. tříd, akademie, kulturně poznávací pořad z cyklu Planeta Země 3000,
Den otevřených dveří, ročníkové práce, školy v přírodě, Jeseniáda
Enviromentální výchova: Celoškolní projekt na dané téma, seznamovací kurz 6. tříd, kulturně poznávací pořad z cyklu Planeta Země 3000, Vítání jara,
ročníkové práce, školy v přírodě
Mediální výchova: Celoškolní projekt na dané téma, kulturně poznávací pořad z cyklu Planeta Země 3000, Den otevřených dveří

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3

Hodinová dotace:

Hodinová dotace

hodiny
Předmět

1. stupeň

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník
v předmětu

celkem

Český jazyk a literatura

9

9

8

7

7

40

35 +5

Anglický jazyk

-

1

3

3

3

10

9 +1

Matematika a její aplikace

4

5

5

5

5

24

20 +4

Informační a komunikační technologie

-

-

-

-

1

1

1

Prvouka

2

2

3

-

-

7

Přírodověda

-

-

-

2

2

4

Vlastivěda

-

-

-

2

2

4

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

1

1

2

2

2

8

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

10

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

5

20

22

25

25

26

118

118

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

celkem

12 +3

12 +1
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Hodinová dotace
2. stupeň

hodiny
Předmět

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník
v předmětu

Český jazyk a literatura

celkem

5

5

4

4

18

3

3

3

3

12

12

0

2

2

2

6

6

Matematika a její aplikace

5

5

4

4
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15

+3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

1

4

1

+3

Dějepis

2

2
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2
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-
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3
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-
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1

1

1
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4
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2

1

2

1

6

Výchova ke zdraví

1

1

1

1

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Pěstitelské práce

0,5

0,5

-

-

1

Práce s laboratorní technikou

0,5

0,5

0,5

0,5

2

-

-

0,5

0,5

1

29

30

32

31

122

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk
Další cizí jazyk (Nj, Fj)

Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

Svět práce
celkem

15

+3

11

21

+6

10

10

+2

3 +1

122
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Poznámky k učebnímu plánu:
Člověk a svět práce: pěstitelské práce jsou vyučovány v 1. pololetí 6. ročníku a ve druhém pololetí 7. ročníku
Svět práce je zařazen ve druhém pololetí 8. ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku
Ve zbývajících pololetích jsou nahrazeny Prací s laboratorní technikou.
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Český jazyk a literatura
Charakteristika vyučovacího předmětu
Škola považuje předmět Český jazyk a literatura za významný nástroj poznávání světa a porozumění sobě samému. Ve výuce si žáci osvojují jazykové,
komunikační a literární znalosti a dovednosti, kterých využívají nejen ve svých mluvených a písemných projevech, ale i v ostatních školních předmětech
a ve svém dalším osobním, občanském a profesním životě.
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vzdělávací oblasti Jazyk
a jazyková komunikace. Výuka se dělí na tři tematické oblasti – jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu. Jazyková výchova pomáhá
žákům správně a adekvátně užívat jazykových prostředků v jejich mluvených a psaných projevech. Komunikační výchova připravuje žáky na to, aby
dokázali reagovat vhodně, věcně a jazykově správně v různých komunikačních situacích. V literární výchově při práci s uměleckými i jinými texty
v tištěné i elektronické podobě si žáci osvojují dovednosti potřebné pro porozumění textu, pochopení jeho významu a smyslu a pro jeho hlubší vnímání.
1. stupeň ZŠ
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni je důraz kladen především na:
 výuku čtení;
 výuku psaní;
 poznání jazykového systému jako opory pro mluvení a psaní ve spisovném jazyce;
 osvojení základních pravopisných jevů;
 vhodné užívání jazykových prostředků;
 výstižné formulování a sdělování svých myšlenek;
 získávání informací z různých zdrojů, tradičních i digitálních;
 základy práce s literárním textem;
 rozvíjení čtenářských dovedností a návyků zaměřených k tomu, aby žák ve výuce na druhém stupni dokázal samostatně pracovat s přiměřeně
náročnými odbornými, uměleckými a publicistickými texty v tištěné a elektronické podobě;
 poznávání základních literárních druhů na základě četby, vnímání jejich specifických znaků, formulaci vlastních názorů na přečtené.
Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy
a individuální potřeby žáků.
Do výuky jsou formou integrace průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Jedná se
o následující průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV): Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí; Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy,
Komunikace, Kooperace a kompetice; Morální rozvoj – Hodnoty, postoje, praktická etika;
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Mediální výchova (MV): Tematické okruhy receptivních činností – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality; Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti; Tematické okruhy produktivních činností – Tvorba mediálního
sdělení;
Multikulturní výchova (MKV): Kulturní diference; Lidské vztahy; Multikulturalita;
Výchova demokratického občana (VDO): Občanská společnost a škola;
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět; Jsme Evropané;
Environmentální výchova (EV): Vztah člověka k prostředí; Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Osobnostní a sociální výchova prolíná celou výukou českého jazyka, komunikace a literatury.
Časové vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se realizuje ve všech ročnících 1. stupně ZŠ v této hodinové dotaci:
1. stupeň
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Počet hodin
9
8
8
7
7
Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Český jazyk je vyučován z větší části v nedělených třídách. V případě, že se část výuky odehrává v rámci školního tematického projektu, jsou žáci
rozděleni podle předem stanoveného klíče. Vyučování předmětu probíhá v kmenové učebně třídy, multimediální nebo počítačové učebně. Žáci navštíví
alespoň jedno divadelní představení či jinou kulturní akci spojenou s probíraným obsahem literární výchovy ročně. Během školního roku je zařazována
řada třídních projektů. Žáci si osvojené dovednosti a znalosti vyzkouší v činnostech organizovaných pro školu a rodiče.
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel se při veškerých činnostech cíleně zaměřuje také na rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí žáků.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
- prostřednictvím vyhledávání podstatných informací z různých typů tištěných a elektronických textů vede žáky k porozumění jejich významu a smyslu;
- motivuje žáky, aby si vedli portfolio četby, tím sledovali pokrok ve svém čtenářství a rozvíjeli svůj pozitivní vztah k literatuře;
- využívá práci s chybou v různých jazykových projevech k tomu, aby si žáci lépe uvědomili, na co se mají při učení zaměřit;
- podněcuje zájem žáků o jazyk a jazykovou kulturu tím, že je motivuje k účasti v jazykových, literárních a recitačních soutěžích i soutěžích, které si
uspořádají sami.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:
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- zadáváním vhodných úloh zaměřených na řešení jazykových problémů vede žáky k tomu, aby si zaznamenávali důvody řešení a postup jednotlivých
kroků a své záznamy využili při argumentaci a obhajobě řešení;
- cíleně zapojuje žáky do řešení školních projektů), a to ve všech fázích projektu (plánování, přípravy, propagace, realizace a vyhodnocení výsledků);
žáky zapojuje tak, aby byly využity co nejvíce jejich individuální dovednosti a schopnosti.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
- navozuje různé modelové komunikační situace (komunikace se spolužákem, učitelem, ostatními dospělými), a tím vytváří příležitosti pro to, aby žáci
volili vzhledem k situaci vhodné verbální i neverbální prostředky;
- vytváří podnětné situace pro to, aby si žáci navzájem sdělovali své zážitky z četby, a tím podporuje zájem žáků o četbu;
- zapojuje žáky podle jejich schopností a zájmů do spolupráce s realizačním týmem školního časopisu a tím je vede k tomu, aby vnímali školní média
jako jeden z prostředků komunikace;
- s využitím konkrétních příkladů vhodné a nevhodné komunikace v prostředí sociálních sítí a internetu kultivuje neformální projevy žáků.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:
- zařazováním práce s ICT do výuky vede žáky k bezpečnému užívání internetu a dodržování netikety;
- čtenářských zkušeností žáků využívá pro utváření jejich hodnotového systému;
- vytvářením vhodných příležitostí k veřejným vystoupením před spolužáky a rodiči vede žáky k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:
- využívá osobní zkušenosti žáků a jejich zkušenosti z četby k přiblížení chování a jednání lidí rozdílných sociálních skupin a odlišných kultur;
- výběrem jazykově a obsahově hodnotných textů vede žáky k pochopení významu českého jazyka jako prvku národní identity.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
- zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému rozvržení práce.
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2. stupeň ZŠ
Obsahové vymezení předmětu
Výuka na 2. stupni je rozdělena na tři tematické oblasti – jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu.
Jazyková výchova:
- žáci získávají základy systematického jazykového vzdělání potřebného pro osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání, prohlubují si
obecné intelektové dovednosti, např. dovednost porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat
k zobecnění, učí se vyhledávat a ověřovat potřebné informace v literatuře, slovnících, encyklopediích, v tištěné podobě i na internetu.
Komunikační a slohová výchova:
- žáci se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit, učí se výstižně formulovat a sdělovat své
myšlenky s ohledem na komunikační situaci a prostředí, učí se rozumět různým typům textů v tištěné i elektronické podobě, jež se vztahují
k nejrůznějším situacím, a kriticky posuzovat jejich obsah, zejména rozpoznat manipulaci v mluvené, písemné i elektronické podobě a dokázat na
ni adekvátně reagovat.
Literární výchova:
- žáci poznávají prostřednictvím vhodné četby v tištěné i elektronické podobě základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky,
postihovat umělecké záměry autora, učí se formulovat vlastní názory na přečtené dílo, rozvíjejí své základní čtenářské návyky a schopnost vytvářet
vlastní literární texty, žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje a životní hodnotovou
orientaci.
Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy
a individuální potřeby žáků.
Do výuky jsou formou integrace průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Jedná
se o následující průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV): Sociální rozvoj – Komunikace; Morální rozvoj – Hodnoty, postoje, praktická etika.
Výchova demokratického občana (VDO): Občanská společnost a škola.
Mediální výchova (MV): Tematické okruhy receptivních činností – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality; Vnímání autora mediálních sdělení; Fungování a vliv médií ve společnosti; Tematické okruhy produktivních činností – Tvorba
mediálního sdělení; Práce v realizačním týmu.
Multikulturní výchova (MKV): Kulturní diference; Lidské vztahy; Multikulturalita.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Jsme Evropané.
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Environmentální výchova (EV): Lidské aktivity a problémy životního prostředí; Vztah člověka k prostředí.
Osobnostní a sociální výchova prolíná celou výukou českého jazyka, komunikace a literatury.
Časové vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se realizuje ve všech ročnících 2. stupně ZŠ v této hodinové dotaci:
2. stupeň
Ročník
6.
7.
8.
9.
Počet hodin
5
5
4
4
Organizační vymezení předmětu
Český jazyk je vyučován v nedělených třídách. V případě, že se část výuky odehrává v rámci školního tematického projektu, jsou žáci rozděleni
podle určeného klíče. Vyučování předmětu probíhá v kmenové učebně. Během školního roku navštíví žáci městskou knihovnu. Žáci navštíví
alespoň dvakrát za školní rok kulturní akci v souvislosti s probíraným obsahem literární výchovy. Jsou zařazeny krátkodobé třídní projekty na
aktuální témata, kde žáci uplatní znalosti a prohloubí své dovednosti získané v předmětu. Žáci aplikují znalosti a dovednosti též v činnostech
organizovaných pro školu a rodiče.
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel se při veškerých činnostech cíleně zaměřuje také na rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí žáků.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
- volí zajímavá témata pro zpracování referátů a tím motivuje žáky k vyhledávání, třídění a využívání informací z různých zdrojů, a to jak z ústních
sdělení, tak z tištěných textů, encyklopedií i z elektronických médií;
- motivuje žáky k tomu, aby portfolio své četby programově doplňovali o tituly náročnějších děl a různých žánrů;
- podněcuje zájem žáků o jazyk a literaturu a o zvýšení své jazykové kultury tím, že je motivuje k účasti v jazykových, literárních a recitačních
soutěžích; motivuje je k tomu, aby se podíleli na organizaci soutěží ve škole;
- zadáváním vhodných úkolů rozvíjí tvořivé schopnosti žáků a motivuje je k vlastní literární tvorbě.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:
- zadáváním vhodných úloh na řešení stylizačních problémů vede žáky k samostatné práci s odbornou literaturou a dalšími informačními zdroji;
- zadáváním úkolů souvisejících s realizací etnografické exkurze vede žáky k tomu, aby z různých variant volili řešení efektivní.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
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- navozením náročnějších komunikačních situací umožňuje žákům praktické využití osvojených komunikačních dovedností;
- zařazuje do výuky tematicky vymezené diskuse, v nichž mají žáci možnost uplatnit vlastní názory, vhodně argumentovat, korigovat svá stanoviska
a vhodně reagovat na názory jiných;
- zapojuje žáky do spolupráce s redakční radou školního časopisu a tím je motivuje k tomu, aby se tvorbou příspěvků aktivně zapojili do života
školy.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:
- zapojuje žáky do tvorby pravidel pro diskuse (včetně diskusí virtuálních) a vede je k respektování a dodržování přijatých pravidel;
- pravidelným zařazováním různě náročných řečnických cvičení do výuky vede žáky k získávání potřebné sebedůvěry pro vystupování
na veřejnosti.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:
- výběrem jazykově a obsahově hodnotných textů přibližuje žákům význam české literatury jako kulturního dědictví národa;
- výběrem vhodných témat motivuje žáky k tvorbě příspěvků pro místní média, jimiž by se aktivně zapojovali do života obce.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
- zadáváním vhodných témat slohových úkolů vede žáky k úvahám o jejich budoucím povolání;
- zařazuje do výuky úkoly na procvičení slohových útvarů (dopis, životopis, žádost – i v elektronické podobě) důležitých pro pracovní uplatnění
a pro úspěšné absolvování pracovního pohovoru.
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Předmět: Český jazyk
Ročník: 1.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Komunikační a slohová výchova
Žák
-

-

poznává jednotlivá písmena abecedy
čte písmena
skládá a čte všechny druhy slabik
skládá a čte všechny druhy slov
čte krátké věty
čte texty z tabule, z knihy
pečlivě vyslovuje a opravuje výslovnost
správně odpovídá na kontrolní otázky
dokáže naslouchat ostatním
správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
recituje básničky, říkadla, rozpočitadla
popisuje své zážitky
umí vyjádřit přání, omluvit se,
pozdravit, vyřídit vzkaz
respektuje pravidla rozhovoru
učí se nonverbálnímu vyjadřování
vypráví příběh podle ilustrací
uvolňuje si ruku, nacvičuje správné
držení těla, správné držení psacího
náčiní
rozlišuje písmo psací a tiskací
píše správné tvary písmen a číslic
spojuje písmena a slabiky, píše
interpunkční znaménka

-

vyvození hlásek a písmen
OVO 1.1.
české abecedy
U 1.1.
zraková analýza a syntéza
čtení písmen, slabik a slov
čtení vět se správnou intonací OVO 1.2.

OSV 1.1.1
Hv – rytmus
M – numerace

procvičování správné
výslovnosti všech hlásek

OVO1.4.

-

naslouchání mluvenému
projevu

OVO 1.3.
U 1.2.

Prv – rozhovor

-

nácvik správného dýchání

OVO 1.5.

OSV 1.2.4

-

recitace

-

vyprávění, dramatizace

U 1.3.
OVO 1.7.
OVO 1.6.

-

OVO 1.11.
-

rozvoj hrubé a jemné
motoriky, grafomotoriky
psaní jednotlivých prvků
písmen a číslic
psaní písmen a číslic
psaní slov a vět

U 1.4.
OVO 1.9.

Tv – nonverbální
vyjadřování
Vv – ilustrace četby
OSV 1.2.1
Vv – písmena a číslice
M - číslice
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Předmět: Český jazyk
Ročník: 1.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

píše velká písmena u vlastních jmen
osob a na počátku věty
zachovává hygienické a pracovní
návyky
píše opis, přepis, diktát
kontroluje svůj písemný projev

Jazyková výchova
Žák
- rozlišuje tvary stejné a odlišné
- určuje pravou a levou stranu
- orientuje se v pojmech nahoře . dole,
vzadu – vpředu, před – za, nad – pod
apod.
- určuje hlásku na začátku a konci slova
- vyjmenuje postupně všechny hlásky ve
slově, z hlásek sestaví slovo
- dokáže se orientovat na stránce, v knize
- rozumí pojmu stránka, článek, písmeno,
řádek, slovo, věta
- umí číst slabiky di – dy, ti – ty, ni – ny a
slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

-

-

velké počáteční písmeno u
vlastních jmen osob a prvního
slova věty
základní hygienické návyky pro
psaní
opis, přepis, diktát
čitelný a přehledný písemný
projev

-

hledání rozdílů

-

hláska a písmeno
slova s předložkami
skládání slov
slovní zásoba

OVO 1.8.

OVO 2.1.
U 2.1.
- orientace na stránce nahoře, dole, OVO 2.2.
vlevo, vpravo

OSV 1.1.1.
Tv – správné držení těla

OSV 1.1.5.
M – sloupec, řádek
Vv – kresba podle diktátu
Pč – modelování písmen

OVO 2.5.
U 2.2.

Tv – orientace v prostoru
Prv - vyprávění

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk
Ročník: 1.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Literární výchova
Žák
-

-

rozlišuje pojmy básnička, pohádka,
příběh
rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších
umí utvořit slova, která se rýmují
umí naslouchat čtenému textu
( vysvětlí poučení z příběhu,
vyjmenuje kladné a záporné postavy)
je schopen dramatizovat scénu
přednáší zpaměti krátké texty
navštěvuje divadelní představení
navštěvuje kulturní pořady

-

básnička, říkadlo, pohádka,
příběh, verše, próza

-

dětské časopisy, poslech
čteného textu a
audionahrávek

-

dramatizace pohádek
přednes krátkých básní
návštěva divadelního
představení
pravidla společenského
chování v kulturním zařízení

U 3.4.
OVO 3.3.

OVO 3.2.
U 3.1.
U 3.2.
OVO 3.1.
U 3.3.

OSV 1.1.

Prv – dramatizace
OSV 1.1.5.
Vv – ilustrace představení

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk
Ročník: 2.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Komunikační a slohová výchova
Žák
- porozumí písemným a mluveným
pokynům přiměřené složitosti
- respektuje základní komunikační
pravidla rozhovoru
- užívá slušné oslovení, prosbu,
poděkování
- v mluvených projevech správně dýchá a
volí vhodné tempo řeči
- umí naslouchat textu
- čte s porozuměním texty přiměřeného
obsahu a náročnosti, čte potichu i
nahlas, dokáže reprodukovat obsah,
orientovat se v textu
- vypráví, dramatizuje a domýšlí příběhy
- čte pohádky, knihy o přírodě, o věcech,
vypráví o nich
- pracuje s obrázkovou osnovou, dodržuje
posloupnost děje na základě pozorování,
pojmenuje předměty a jejich vlastnosti
- recituje básně
- umí napsat adresu, dopis, pozdrav,
blahopřání, vzkaz
- zvládá základní hygienické návyky
spojené se psaním
- píše úhledně písmena a číslice
- správně spojuje písmena a slabiky

-

komunikační situace:omluva,
žádost, vzkaz, zpráva
dialog, mluvčí, posluchač
výběr vhodných komunikačních
prostředků a výrazů
nácvik přiměřeného tempa řeči a
správného dýchání

OVO 1.2.
U 1.3.
OVO 1.6.
OVO 1.3.
OVO 1.5.
U 1.3.
OVO 1.1.
U 1.2.
U 1.1.

-

soustředěný poslech čtených
textů, poezie a prózy

-

plynulé čtení jednoduchých textů
čtení hlasité a tiché
vyprávění, dramatizace pohádek OVO 1.7.
a povídek
U 1.3.
individuální četba
U 1.1.

-

-

jednoduchý popis předmětu,
obrázku, osoby, zvířete,
pracovního postupu
báseň, verš, rým

OSV 1.1.1
Prv – rozhovor
Hv – dýchání

OSV 1.2.4.

OSV 1.2.3.
Vv – ilustrace
Prv – četba
z encyklopedií

OVO 1.11.

OVO 1.10.
U 1.4.

dodržování hygienických návyků
správného psaní
OVO 1.8.
úhledný a plynulý písemný
projev
OVO 1.9.

Prv – adresa
Vv – pohlednice
OSV 1.1.5.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět:Český jazyk
Ročník: 2.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

používá znaménka ve slovech a
větách
opisuje, přepisuje jednoduché texty,
užívá velká písmena ve slovech i ve
větách

-

umísťování diakritických
znamének
opis, přepis

-

hláskosloví, nauka o slově

OVO 2.1.
U 2.1.

-

druhy vět podle postoje
mluvčího

OVO 2.7.

-

slova nadřazená, podřazená,
souřadná, slova opačného a
podobného významu

-

odůvodňování a psaní i,í/y,ý
po tvrdých a měkkých
souhláskách

OVO 2.1.
U 2.1.
OVO 2.2.
U 2.2.
OVO 2.8.
U 2.5.

-

psaní slov se skupinami dě,
tě, ně, bě, pě, vě, mě
znělé a neznělé souhlásky
uvnitř a na konci slov

-

Jazyková výchova
Žák
-

-

-

-

rozlišuje grafickou a sluchovou
podobu slova, člení slova na slabiky,
hlásky
rozlišuje slova podle postoje
mluvčího
odlišuje krátké a dlouhé slabiky
využívá slov opačného a podobného
významu, slova souřadná, nadřazená
a podřazená
rozlišuje hlásky,odůvodní a správně
napíše i/y po tvrdých a měkkých
souhláskách
píše správně slova se skupinami dě,
tě, ně, bě, pě, vě, mě
správně píše a zdůvodňuje znělé a
neznělé souhlásky uvnitř a na konci
slova ( b-p, d-t, ď-ť, z-s, ž-š, v-f, hch)

-

OSV 1.1.1.
HV – rytmus

Prv – ovoce, zelenina

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět:Český jazyk
Ročník: 2.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

píše správně slova s ú/ů a velká
písmena na začátku věty a
v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování
vyjmenuje abecedu, řadí slova podle
abecedy
dělí slova na konci řádku
rozlišuje podstatná jména, slovesa
v základním tvaru, předložky, spojky
v mluveném projevu užívá správné
gramatické tvary podstatných jmen,
přídavných jmen a sloves
spojuje věty do jednoduchých souvětí
vhodnými spojkami a jinými
spojovacími výrazy

psaní slov s ú/ů a vlastních
jmen osob, zvířat a místních
pojmenování

Prv – Místo, kde žiji

-

abeceda

TV – řazení podle
abecedy

-

význam slabiky pro dělení
slov

-

OVO 2.4.
U 2.3.

-

slovní druhy: podstatná
jména, slovesa, předložky,
spojky

-

věta a souvětí, spojovací
výrazy

-

poslech textu
čtení textu

U 3.1.

-

volná reprodukce textu

-

přednes básně nebo úryvku
prózy

OVO 3.2.
U 3.3.
OVO 3.1.

Literární výchova
Žák
-

poslouchá uvědoměle literární texty
čte samostatně knihy, pamatuje si
jejich název a jméno spisovatele
vypráví o svých pocitech
z přečteného textu
čte a přednáší zpaměti texty
přiměřené věku

OSV 1.2.3.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk
Ročník: 2.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

rozlišuje a používá pojmy pohádka,
hádanka, říkanka, báseň, sloka, rým,
verš, kniha,knihovna, knihkupectví,
čtenář, básník, spisovatel, ilustrátor,
divadlo, herec, hlediště, jeviště,
divadelní hra
navštěvuje divadelní a kulturní
představení
navštíví veřejnou knihovnu

-

-

pojmy pohádka, hádanka,
OVO 3.3.
říkanka, báseň, sloka, rým,
U 3.4.
verš, kniha, knihovna,
knihkupectví, čtenář, básník,
spisovatel, ilustrátor, divadlo,
herec, hlediště, jeviště,
divadelní hra
návštěva divadelního a
kulturního představení
návštěva veřejné knihovny

OSV 1.2.3.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk
Ročník: 3.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Komunikační a slohová výchova
Žák
-

-

-

-

umí komunikovat se spolužáky a
s dospělými, dokáže zdravit, omluvit
se, požádat o pomoc, poděkovat
zná a realizuje společenská pravidla
chování v prostorách školy
dokáže jasně a stručně telefonovat
umí napsat a odeslat dopis a
pohlednici
obohacuje si aktivně slovní zásobu
vypravuje vlastní příhodu, snaží se
odstranit přebytečná a opakující se
slova
zvládá základní hygienické návyky
spojené se psaním
píše věcně a formálně správně
jednoduchá sdělení
umí napsat adresu, pozdrav, vzkaz
píše úhledně všechna písmena psací i
velká tiskací, číslice
dbá na úpravu psaného textu při
zvyšování rychlosti psaní, kontroluje
si písemný projev
učí se rozvrhnout text na ploše
sestaví osnovu vyprávění, na jejímž
základě vytvoří písemný projev a text
rozdělí na odstavce

-

společenský styk a jeho
formy
souvislý mluvený projev
obohacování slovní zásoby

OVO 1.3.
U 1.3.
U 1.2.
OVO 1.6.

OSV 1.1.1.
MUV 4.1.
Prv – společenská
pravidla chování

U 1.4.
-

dopis, adresa

-

reprodukce přečteného textu
práce s obrázkovou osnovou,
tvorba osnovy
popis předmětu, obrázku,
osoby, zvířete, pracovního
postupu
dodržování hygienických
návyků správného psaní
odstraňování individuálních
nedostatků písemného
projevu
úhledné psaní všech písmen a
číslic
kontrola písemného projevu

-

-

-

OVO 1.11.

OSV 1.2.4.
OSV 1.2.3.

OVO 1.8.
U 1.4.
OVO 1.10.
OSV 1.1.5.
Vv – pohlednice
OVO 1.9.

EV 5.1.
Vv - plakát

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk
Ročník: 3.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Jazyková výchova
Žák
-

-

-

-

zdůvodní a správně píše slova
s párovou souhláskou na konci i
uvnitř slova (b-p, d-t, ď-ť, , z-s, ž-š,
h-ch, v-f)
dokáže vyhledat slova příbuzná, určit
kořen slova, předponu a část
příponovou
umí tvořit slova příbuzná
umí vyjmenovaná slova, používá
jejich tvary ve větách, umí k nim
přiřazovat slova příbuzná
vyhledává a třídí slova podle
slovních druhů
u podstatných jmen určuje rod, číslo,
pád a u rodu mužského životnost
u sloves určuje osobu, číslo, čas
v oznamovacím způsobu
vyhledává a vyznačuje základní
skladebnou dvojici ve větě
jednoduché

OVO 2.8.
U 2.1.

-

hláskosloví, stavba slov,
nauka o slově
slova nadřazená, podřazená,
souřadná a slova opačného
významu

-

vyjmenovaná slova a slova
k nim příbuzná

U 2.2.
U 2.5.

-

ohebné a neohebné slovní
druhy
skloňování podstatných jmen

OVO 2.4.
U 2.3.
OVO 2.5.

-

časování sloves

-

věta a souvětí
U 2.4.
vyhledávání a vyznačování
základní skladební dvojice ve
větě jednoduché

-

OSV 1.1.1.

AJ – stavba věty

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk
Ročník: 3.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Literární výchova
Žák
-

-

-

-

-

čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty
přiměřené věku
čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti,
čte se správnou intonací, orientuje se
v textu, vyhledává odpovědi na
otázky, hledá klíčová slova
pracuje tvořivě s literárním textem
podle pokynů učitele
rozlišuje a používá pojmy – hádanka,
pohádka, říkanka, báseň, sloka, rým,
verš, kniha, knihovna, knihkupectví,
čtenář, básník, spisovatel, ilustrátor,
divadlo, herec, hlediště, jeviště,
divadelní hra
seřadí ilustrace podle posloupnosti a
vypráví podle nich jednotný příběh
orientuje se v literárních druzích a
žánrech – poezie a próza, pověst,
povídka, pohádka, bajka
poslouchá uvědoměle literární texty,
čte samostatně knihy a zaznamenává
si jejich název, jméno spisovatele a
ilustrátora, vypráví, co se mu líbilo

-

-

-

-

-

reprodukce textu
přednes básně nebo úryvku
prózy
čtení výrazné, s přednesem a
porozuměním textu

OVO 3.1.
U 3.2.

OVO 3.4.
U 3.3
OVO 3.3.
U 3.4.

literární pojmy – hádanka,
pohádka, říkanka, báseň,
sloka, rým, verš, kniha,
knihovna, knihkupectví,
čtenář, básník, spisovatel,
ilustrátor, divadlo, herec,
hlediště, jeviště, divadelní hra
vyprávění pohádky nebo
povídky podle obrázkové
ilustrace
literární žánry – poezie,
próza, pověst, povídka,
U 3.1.
pohádka, bajka
individuální četba knih
OVO 3.2.

OSV 1.1.5.

VMEGS 3.1.

Vv – ilustrace pohádky
nebo příběhu

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk
Ročník: 3.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

půjčuje si knihy
vypráví zážitky z divadelního či
filmového představení

- vyprávění divadelního či filmového
představení

Pč – obal na knihu

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Komunikační a slohová výchova
Žák
-

-

-

čte s porozuměním přiměřeně
náročné texty potichu i nahlas
reprodukuje obsah přiměřeně
složitého sdělení a zapamatuje si
z něj podstatná fakta
procvičuje praktické naslouchání při
komunikaci s další osobou
pozdraví, osloví kamarády i
dospělého, správně formuluje
omluvu, prosbu a vzkaz
snaží se vést dialog
rozpoznává manipulativní
komunikaci v reklamě
volí náležitou intonaci, přízvuk,
pauzy, tempo
aktivně používá komunikační žánry
aktivně používá základní hygienické
návyky psaní a techniku psaní
přiměřeně věku upravuje text a
funkčně užívá barev při zápisu textu
píše správně po stránce obsahové a
formální jednoduché žánry
písemného projevu

-

uvědomělé plynulé čtení
přiměřeně náročného textu
tiché čtení s porozuměním
vystižení jádra sdělení

OVO 1.1.
U 1.1.
OVO 1.2.
U 1.2.
OVO 1.3.

OVO 1.6.
U 1.3.
-

pravidla dialogu
porovnávání názorů, tolerance
řešení konfliktních situací

-

členění vět, frázování, síla a
barva hlasu

OVO 1.5.

-

vytváření vlastního rukopisu

OVO 1.5.
U 1.4.

-

adresa, blahopřání, pozdrav,
oznámení, pozvánka, popis,
jednoduché tiskopisy

OVO 1.10.

MUV 4.1.

OSV 1.1.2.
MEV 6.1.
MEV 6.3.
MEV 6.5.
Vv reklama

Vv - pozvánka

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Jazyková výchova
Žák
- porovnává významy slov, aktivně
používá slova jednoznačná,
mnohoznačná, protikladná, souzvučná,
souřadná, nadřazená, podřazená
- rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji používá podle
komunikační situace
- rozlišuje u slov citové zabarvení, odliší
slova lichotná a hanlivá
- rozlišuje u slova kořen, část
příponovou, předponovou a koncovku
- odlišuje předpony a předložky (nad,
pod, od, před, roz, bez, vz)
- určuje slovní druhy a využívá je
v gramaticky správných tvarech ve
svém mluveném projevu
- u podstatných jmen určuje mluvnické
kategorie – pád, číslo, rod, vzor
- u sloves určuje mluvnické kategorie –
osobu, číslo, čas
- vyhledává základní skladební dvojici a
v neúplné základní skladební dvojici
určuje základ věty
- u souvětí určuje podle počtu sloves
v určitém tvaru počet vět

OVO 2.9.
U 2.2.

OSV 1.1.1.
Př – třídění organismů

OVO 2.12.

OSV 1.1.2.

-

význam slov, slova
jednoznačná, mnohoznačná,
protikladná, souzvučná,
souřadná, nadřazená,
podřazená
spisovná, hovorová a
nespisovná mluva
slova citově zabarvená

-

stavba slova

OVO 2.10.

-

správné psaní slov
s předponami a předložkami
slovní druhy a jejich třídění

OVO 2.11.
U 2.3.

-

mluvnické kategorie sloves a
podstatných jmen

OVO 2.13.
U 2.4.

-

základní větné členy

OVO 2.14.

-

věta jednoduchá, souvětí

-

-

-

MEV 6.3.

OSV 1.1.4.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

naznačí stavbu souvětí pomocí
větného vzorce
seznamuje se s nejčastějšími
spojkami a získává dovednost psaní
čárky před těmito spojovacími
výrazy
docvičuje a opakuje pravopis
vyjmenovaných slov a slov
příbuzných
upevňuje pravopis y/i ve slovech po
obojetných souhláskách a
v koncovkách podstatných jmen a
sloves
ovládá pravopis vlastních jmen států,
ulic, zeměpisných názvů

-

větný vzorec

-

vyjmenovaná slova
vzory podstatných jmen
shoda přísudku s podmětem

OVO 2.16.
U 2.5.

-

vlastní jména, zeměpisné
názvy jednoslovné

OVO 2.17.

-

plynulé čtení s porozuměním
vyjadřování vlastních dojmů
z četby
tvořivá činnost s literárním
textem, volná reprodukce,
dramatizace textu, ilustrace k
přečtenému

OVO 3.5.
U 3.2.
OVO 3.6.
U 3.3.

Vl – zeměpisné názvy

Literární výchova
Žák
-

docvičuje plynulost a techniku čtení
vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává si je
vede si čtenářský deník
volně reprodukuje text podle
vlastních schopností
vyhledává informace v učebnicích,
encyklopediích, slovnících
přednáší zpaměti vhodné literární
texty

-

Vv – ilustrace
čtenářského deníku
Př, Vl – práce s naučnou
literaturou

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

seznamuje se se základními pojmy
literární teorie ( pohádka, hádanka,
říkanka, báseň, spisovatel, kniha,
ilustrátor, čtenář, divadlo, film, herec,
režisér, verš, rým ,přirovnání)
navštěvuje divadelní či filmová
představení

-

-

druhy a žánry dětské
literatury
vlastní tvorba na libovolné
téma
návštěva divadelního nebo
filmového představení

OVO 3.8.
U 3.4.

OSV 1.1.5.
Vv – ilustrace
divadelního či filmového
představení

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Komunikační a slohová výchova
Žák
- čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
- při hlasitém čtením vhodně využívá
modulace souvislé řeči – tempo,
intonace, přízvuk
- odliší podstatné a okrajové informace,
vybere hlavní body a slova, zaznamená
podstatné informace
- posuzuje úplnost a neúplnost
jednoduchého sdělení
- reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná
fakta
- vede dialog, telefonický rozhovor,
nechává vzkaz na záznamníku
- střídá roli mluvčího a posluchače,
používá při řeči přiměřená gesta a
mimiku
- rozpoznává manipulativní komunikaci
v reklamě
- rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji využívá podle
situace
- aktivně používá základní hygienické
návyky psaní a techniku psaní

-

hlasité a tiché čtení
s porozuměním

-

vyhledávání podstatných
informací

-

OVO 1.12.
U 1.1.
OVO 1.13.
OVO 1.18.

OVO 1.14.

reprodukce textu
OVO 1.15.

-

-

-

vedení dialogu

rozlišení spisovné a
nespisovné výslovnosti a
vhodné používání
prohlubování a upevňování
všech složek souvisejících se
správným psaním

MEV 6.7.
OVO 1.16.
U 1.3.
U 1.2.
OVO 1.17.
OVO 1.19.

OSV 1.1.3.
OSV 1.1.5.
MEV 6.1.
MEV 6.6.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační
žánry
sestaví osnovu vyprávění a na jejím
základě vytváří krátký mluvený nebo
písemný projev s dodržením časové
posloupnosti

-

osnova vyprávění
vytváření vlastního rukopisu,
adresa, blahopřání, pozdrav,
oznámení, pozvánka, popis,
jednoduché tiskopisy

OVO 1.20.
OVO 1.21.
U 1.4.

Jazyková výchova
Žák
- rozlišuje ve slově kořen, část
předponovou, příponovou a
koncovku
- odlišuje předpony a předložky
- určuje všechna slova ohebná i
neohebná
- podstatná jména skloňuje podle
vzorů, odůvodňuje psaní i/y
v koncovkách
- u podstatných jmen v textu určuje
rod, číslo, pád a vzor
- u sloves určuje nebo tvoří osobu,
číslo, čas i způsob

OSV 1.1.1.
-

stavba slova

OVO 2.10.
U 2.2.

-

předpony a předložky
slovní druhy

OVO 2.11.
U 2.3.

OSV 1.1.5.

-

vzory podstatných jmen

-

skloňování podstatných jmen

U 2.5.

MUV 4.1.

-

časování sloves

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

slovesa časuje v čase přítomném,
minulém i budoucím a správně
odůvodní psaní koncovek
určí přídavná jména, jejich druh,
skloňuje podle vzorů
pozná zájmena a určuje druh
( neskloňuje)
pozná číslovky a určuje jejich druh
( neskloňuje)
v jednoduché větě rozliší podmět
vyjádřený (holý, rozvitý, všeobecný,
několikanásobný) a podmět
nevyjádřený, který dohledá
pozná nebo tvoří přísudek holý,
rozvitý
v souvětí určí počet vět, spojovací
výrazy a odůvodní psaní znamének
v textu
rozšiřuje zásobu spojovacích výrazů
o další spojky, vztažná zájmena a
příslovce
píše větné vzorce u delších souvětí
vyhledává základní skladební dvojici
v textu vyhledává přímou řeč a různé
druhy uvozovacích vět, upraví
přímou řeč na nepřímou a naopak,
ovládá grafický zápis přímé řeči

-

časování sloves

-

vzory přídavných jmen

-

zájmena

-

číslovky

-

podmět

-

přísudek

-

věta jednoduchá a souvětí

OVO 2.17.

OVO 2.14.
U 2.4.

OVO 2.15.

-

větné vzorce

-

přímá řeč, uvozovací věty

OVO 2.13.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

píše správně předpony nad-, pod-,
před- od-, roz-, bez-, vz
ovládá psaní ě a je, mě a mně
v kořeni slov
poznává a píše správně přípony –il, it, -ivý, -itý
ovládá pravopis slov vyjmenovaných
a k nim příbuzných

-

psaní předpon

-

psaní ě, je, mě, mně v kořeni
slov

-

psaní přípon –il, -it, -ivý, -itý OVO 2.16.
pravopis vyjmenovaných slov

vyjádří své dojmy z četby ,
zaznamená je a seznamuje s nimi
ostatní žáky pomocí referátu o knize
tvoří vlastní literární text na dané
téma, verše, rýmy
rozlišuje různé typy uměleckých i
neuměleckých textů
seznamuje se s dalšími pojmy
literární teorie (komedie, tragedie,
drama, bajka, povídka, báje, pověst,
cestopis)

-

rozbor literárního díla
OVO 3.5.
referát
U 3.2.
vlastní tvorba literárního textu OVO 3.6.
U 3.3.

-

základní pojmy literární teorie OVO 3.7.
( komedie, tragedie, drama,
U 3.4.
bajka, povídka, báje, pověst, OVO 3.8.
cestopis )

navštěvuje divadelní, filmová a
kulturní představení

-

návštěva divadelního,
filmového, kulturního
představení

Literární výchova
Žák
-

-

-

MEV 6.1.

MEV 6.7.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk a literatura – jazyková výchova
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova;

Zvuková stránka jazyka, spisovná a
nespisovná výslovnost

OVO 5.1
U 5.1

zaznamená stavbu slova, označí předponu,
kořen, příponu a koncovku;

Stavba slova, funkční morfémy

U 5.2

samostatně a efektivně pracuje s jazykovými Tištěné a elektronické jazykové
příručkami;
příručky

OVO 5.3

určí druhy všech slov v souvislém textu;
Tvarosloví: základní tvaroslovné
správně tvoří tvary méně obtížných zájmen a kategorie
číslovek;
Pravopis morfologický
určí druh a vzor přídavných jmen (tvrdá,
měkká, přivlastňovací);
určí druh zájmen a číslovek;
určí slovesný rod;
opraví výraznou tvaroslovnou chybu ve svém
projevu a v projevech spolužáků;

U 5.3
U 5.5

určí slovesný a jmenný přísudek;

U 5.4

OVO 5.4

Skladba: přísudek
píše správně i/y ve shodě přísudku
s několikanásobným podmětem;

Syntaktický pravopis

OVO 5.7
U 5.6

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk a literatura – komunikační a slohová výchova
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 vyhledá v textu klíčová slova;
 podle klíčových slov napíše
jednoduchý slohový útvar
odpovídající věku;
 vytvoří stručné poznámky, výpisky
nebo výtah z textu;
 zhodnotí, co nového se dozvěděl
studiem textu;
 přednese rozšířenou zprávu, doplní ji
multimediálními prvky;
 podle svých schopností a zadání
učitele napíše gramaticky,
kompozičně a věcně správně slohový
útvar;
 při psaní textů v elektronické podobě
dodržuje typografická pravidla;
 vyjadřuje se srozumitelně, věcně a
jazykově správně;
 v mluveném a psaném projevu
zohledňuje prostředí a adresáty
projevu;
 při mluveném projevu užívá vhodně
dynamiku (hlasitost), tempo, větný
přízvuk a melodii, pauzy;
 mluvený projev doprovodí vhodnými
gesty a mimikou

Základy studijního čtení
Písemný projev

OVO 4.1, 4.4
U 4.4

Rozšiřující učivo:
záznamy o zlepšování
dovednosti žáka získávat,
třídit a zpracovávat
informace z textů

U 4.3
OVO 4.10
Vlastní tvořivé psaní
U 4.4
Slohové útvary: krátké vypravování,
popis předmětu, zpráva a oznámení,
osobní dopis/e-mail
Mluvený projev: zásady
kultivovaného projevu, nonverbální
prostředky

OVO 4.5
U 4.4

OSV – Morální rozvoj –
Hodnoty, postoje,
praktická etika
(odpovědnost za napsané,
respektování osobnosti a
identity lidí)
MV – Práce
v realizačním týmu
(redakce vybraného
média)
OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (efektivní
a asertivní komunikace)

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk a literatura – literární výchova
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 uvede základní znaky poezie, prózy,
rozpozná lyrický a epický text;
 uvede nejznámější autory knih
 reprodukuje a shrne literární text po
tematické stránce;
 ukáže v textu odlišnosti literárního
jazyka a jazyka (své) běžné
komunikace;
 popíše jednoduše výstavbu básně a
kompozici prozaického textu;
 zformuluje správně a výstižně své
dojmy z navštíveného divadelního
či filmového představení;
 vyhledává informace z literární teorie
a historie v tištěných a elektronických
katalozích, encyklopediích a
učebnici.

Základy literární teorie a historie
Literární druhy a žánry:
dobrodružná
a humoristická literatura, moderní
pohádka, bajka, nonsensová
literatura, pověst, báje, ústní lidová
slovesnost, balada

OVO 6.6, 6.7

U 6.2,6.3

Počátky interpretace literárních děl

OVO 6.9
U 6.4

VMEGS – Jsme
Evropané (zdroje
evropské civilizace
literárního textu užitím
jiných médií)
AJ:
Reprodukce obsahu textu.
Rozšiřující učivo:
jazyková tvořivost, básně
podle tvaru písmen
v abecedě, krátké literární
texty na základě
klíčových slov
OSV – Morální rozvoj –
Hodnoty, postoje,
praktická etika (analýza
postojů a hodnot
v chování druhých)

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk a literatura – jazyková výchova
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 uvede základní útvary národního
jazyka, uvede a zdůvodní rozlišení
národní jazyk – mateřský jazyk;
 přiřadí vybrané evropské jazyky
do příslušných skupin pomocí
běžných informačních zdrojů
(učebnice, ICT);
 na příkladech uvede, kdy je možno
užít spisovný jazyk, obecnou češtinu,
nářečí, příklady zdůvodní;
 správně tvoří tvary obtížnějších
zájmen a číslovek (jenž, týž, dva, oba,
tři apod.);
 určí vid slovesa;
 vhodně užije druhy příslovcí
v základní i stupňované podobě;
 rozliší příslovečnou spřežku
a správně ji napíše;
 rozpozná typické příklady vlastních a
nevlastních předložek;
 rozliší spojky souřadicí a podřadicí a
správně jich užívá při tvorbě vět a
souvětí;
 určí rozvíjející větné členy (včetně
několikanásobných);

OVO 5.8
U 5.6

OVO 5.5
Tvarosloví: neohebné slovní druhy

OVO 5.4
U 5.3

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk a literatura- jazyková výchova
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 vyjádří větný člen vedlejší větou a
obráceně; správně píše: velká
písmena (u neznámých
slov/pojmenování rozhodne podle
slovníku), hláskové skupiny se
znělostní spodobou v českých
slovech, čárku v souvětí podřadném;


Skladba: přívlastek, předmět,
příslovečné určení, tvorba věty

U 5.4
OVO 5.7

Pravopis lexikální a syntaktický

U 5.5

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk a literatura- komunikační a slohová výchova
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 v písemném sdělení odliší s pomocí
učitele a v diskusi se spolužáky fakta
a názory/hodnocení autora;
 při čtení si klade otázky týkající se
jeho vnímání textu;
 vyhledá odpovědi na své otázky
v učebnici, v odborné literatuře nebo
na internetu (encyklopedie, slovník);
 s pomocí učitele a v diskusi skupiny
rozliší subjektivní a objektivní sdělení
v textu, rozpozná komunikační záměr
autora (v běžné komunikaci
i v komunikaci v elektronické
podobě);
 napíše podle svých schopností
gramaticky, kompozičně a věcně
správně komunikáty podle zadání
učitele;

Kritické čtení a naslouchání
(analýza a hodnocení
textu/promluvy)

OVO 4.2, 4.1
U 4.2

OVO 4.4, 4.9
U 4.3

U 4.4
Slohové útvary: vypravování, popis
děje a pracovního postupu,
charakteristika osoby

OSV – Morální rozvoj –
Hodnoty,
postoje, praktická etika
(analýza postojů a hodnot
druhých lidí a jejich
projevů v chování)

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk a literatura – literární výchova
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 zařadí vybraná díla k literárnímu
druhu a příslušnému žánru;

Literární druhy a žánry: fantazy,
sci-fi, epos, legenda, romance

OVO 6.2, 6.6

 uvede funkci textů daného žánru a
srovná, zda text zařadil správně;

Regionální literatura

U 6.4

 na základě školní práce a vlastní
četby uvede významné představitele
probíraných literárních žánrů a
regionální literatury;

Základy literární teorie a historie
Interpretace literárního díla

U 6.2

 interpretuje smysl (funkci) díla;
 formuluje dojmy z představení
v divadle či kině či z adaptace
literatury.

VMEGS – Jsme
Evropané

MV – Tvorba mediálního
sdělení (tvorba sdělení
pro školní časopis a web)
OVO 6.1, 6.3
U 6.2

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk a literatura- jazyková výchova
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

-

-

-

po poradě s učitelem a ve skupině
spolužáků přiřadí správně české nebo
moravské nářečí k vybrané textové
ukázce;
vysvětlí pojmy obecná čeština,
interdialekt a nářečí, zdůvodní, kdy je
vhodné používat prostředků těchto
útvarů národního jazyka;
odliší větu dvoučlennou,
jednočlennou a větný ekvivalent;
určí druh podmětu – vyjádřený
slovem, vyjádřený větou,
nevyjádřený, všeobecný;
určí druh přísudku – slovesný,
slovesně-jmenný, vyjádřený větou;
určí příslovečná určení;
rozhodne, zda je rozvitý přívlastek
připojen k členu řídícímu pevně, nebo
volně;
pozná přívlastek postupně rozvíjející;
rozliší souvětí souřadné a podřadné;
určí poměr mezi souřadně spojenými
větnými členy a větami;
správně navazuje věty a odstavce;

Obecná jazykověda: obecná čeština, OVO 5.8, 5.6
interdialekt, nářečí
U 5.6, 5.1

Skladba: věta, větný ekvivalent,
U 5.4
větné členy, druhy souvětí, nadvětná
skladba

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Český jazyk a literatura – jazyková výchova
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

-

-

píše správně interpunkci v souvětí
a větě jednoduché, aplikuje znalosti o
přívlastku postupně rozvíjejícím
a rozvitých větných členech;uvede
způsoby obohacování slovní zásoby;
uvede příklad slova zkratkového,
přejatého, složeného a víceslovného
pojmenování;
u známých slov uvede, jak vznikla, u
neznámých určí jejich původ podle
slovníku;
nevhodně užitá přejatá slova nahradí
českými ekvivalenty

Syntaktický pravopis
Nauka o slovní zásobě: obohacování U 5.3
slovní zásoby, víceslovná
pojmenování
OVO 5.2
Tvorba slov
U 5.2
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Předmět: Český jazyk a literatura – komunikační a slohová výchova
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:


 vytvoří a osvojí si pravidla vedení
diskuse;
 zapojuje se aktivně do diskuse;
 dodržuje netiketu sociálních sítí a
internetových diskusí;

Komunikační žánry: diskuse, dialog OVO 4.7
U 4.3, 4.2

Kritické čtení a naslouchání
Mluvený projev připravený
a nepřipravený

 ve čteném a slyšeném jazykovém
projevu odliší fakta od názorů
a hodnocení; pro ověření využije
adekvátní odbornou literaturu a
internet; ve čteném a slyšeném
jazykovém projevu odliší subjektivní
Písemný projev
a objektivní sdělení; pro ověření
využije adekvátní odbornou literaturu Slohové útvary: líčení, úvaha,
charakteristika literární postavy
a internet;
 čte kriticky mediální sdělení
v regionálních médiích, v diskusi s
ostatními hledá možnou manipulaci
autora a prezentuje závěry;
 napíše gramaticky, kompozičně a
věcně správně komunikáty podle
zadání učitele;

OVO 4.8
U 4.1

OVO 4.10
U 4.4

MV – Interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality (rozdíl mezi
faktickým a fiktivním
obsahem)

MKV – Multikulturalita
(člověk jako příslušník
multikulturní společnosti,
přínosy i rizika spojená se
soužitím lidí
různých kultur)
EV – Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí (hodnota
přírodní a kulturní krajiny
a lidské aktivity v ní)
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Předmět: Český jazyk a literatura – literární výchova
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
Literární teorie
 interpretuje stručně smysl přečteného díla
Literární interpretace
v kontextu doby, v níž vzniklo,
Literární historie
charakterů postav, výstavby děje (syžetu)
Drama
a užitého jazyka;
Literatura pro mládež
 v literárním textu nalezne neobvyklé nebo
Ústní lidová slovesnost
neobvykle užité jazykové prostředky
(příznačné pro umělecký styl) a s pomocí
učitele, odborné literatury a ve skupinové
práci je zařadí;
 popíše kompozici vybraného
dramatického textu; na základě četby
charakteristických ukázek stručně
představí výrazné autory vybraných
uměleckých epoch a žánrů v české a
světové literatuře;
 v dramatickém textu označí a pojmenuje
jeho základní znaky;
 odliší tragédii a komedii;
 představí významné autory literatury pro
mládež podle vlastního výběru; napíše
jednoduché zhodnocení četby, návštěvy Adaptace literárních děl
kulturní akce, a to v kontextu doby, v níž
dílo vzniklo, z hlediska charakterů
postav, výstavby děje (syžetu) a užitého
jazyka; porovná ztvárnění literatury
pro televizi, film, divadlo a v hudbě.

OVO 6.1, 6.2,6.3
U 6.1,6.2,6.3

OSV – Morální rozvoj –
Hodnoty, postoje,
praktická etika (postoje a
hodnoty v chování lidí)
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Předmět: Český jazyk a literatura - jazyková výchova
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
zařadí slovo do odpovídající funkční vrstvy
jazyka s pomocí slovníku;
s pomocí slovníku a mluvnických příruček
nalezne v textu jazykové prostředky, jejichž
funkce se změnila;
správně přechyluje slova;
popíše význam přeneseného pojmenování,
uvede charakteristické příklady frazému;
v textu vyhledá ustálené rčení a uvede jeho
význam; správně píše slova přejatá;
správně užívá interpunkci ve větě jednoduché
– aplikuje pravidla týkající se vsuvky,
rozvitého větného členu volně nebo těsně
připojeného, přístavku, oslovení, citoslovce
a samostatného větného členu;
správně užívá interpunkci
správně utvoří tvar podle zadaných
tvaroslovných kategorií;
správně užívá slova přejatá a jejich tvary;
správně užívá všech neohebných slov,včetně
částic; graficky zaznamená syntaktické vztahy
ve větě a souvětí;
dodržuje pravidla pro vazbu syntaktických
jednotek a slovosled;
určí doplněk;

Obecná jazykověda: vývoj jazyka,
útvary/poloútvary národního
jazyka: nářečí, slang,
profesionalismus, argot
Jazyková norma a kodifikace:
výrazové prostředky hovorové,
spisovné, archaické
Tvorba slov
Význam slov: přenesená
pojmenování (zejména metafora,
metonymie), frazeologie
Pravopis lexikální a syntaktický

OVO 5.1, 5.8, 5.5
U 5.6

U 5.2
OVO 5.7
U 5.5

OVO 5.4
U 5.3
Tvarosloví: tvaroslovné kategorie,
neohebná slova
Skladba: věta jednoduchá
a souvětí, aktuální členění
výpovědí a vět

OVO 5.6
U 5.4
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Předmět: Český jazyk a literatura - jazyková výchova
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 správně aplikuje znalosti jazykové
normy ve svých písemných i
mluvených projevech
 zpracuje teze, z prostudované
populární nebo odborné literatury
vypracuje konspekt
 samostatně zpracuje referát, výklad a
úvahu; správně a přehledně rozvíjí
myšlenku s ohledem na účel textu;
 správně propojuje text prostředky
nadvětného spojování;
 uspořádá úryvky tak, aby sestavený
text dával smysl a aby byla dodržena
textová návaznost
 napíše gramaticky, kompozičně a
věcně správně vybrané
slohové útvary;
 čte kriticky mediální sdělení, rozumí
grafickým záznamům dat;
 s pomocí učitele identifikuje účel
užitých grafických znázornění
v textu, popíše možný záměr autora;
 užívá jazykové prostředky v souladu
s jazykovou normou a vhodně
vzhledem k situaci, adresátovi a
komunikačnímu záměru;

Jazyková norma a kodifikace

OVO 5.8
U 5.6

Připravený mluvený a písemný
projev

OVO 4.4, 4.10, 4.7, 4.6
U 4.3,4.4

Písemný projev
Nadvětné spojování

U 4.4
Písemný projev: výklad, formální
dopis, životopis, žádost

OVO 4.2

Kritické čtení
Prožitkové čtení

Mluvený projev: kultivace projevu
žáka

OVO 4.6
U 4.3
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Předmět: Český jazyk a literatura – literární výchova
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy
RVP

Žák:
 uvede zásadní díla vybraných epoch
literární historie;
 přiřadí dílo k literárnímu žánru;

Literární historie
Literární žánry: pověst, román, epos,
epigram, epitaf, milostná lyrika, balada,
tragédie, komedie

OVO 6.1,6.5,6.7
U 6.3

 rozpozná na ukázce prvky výrazného
autorského stylu (autorů české a světové
literatury 20. století podle výběru
učitele), svá tvrzení zdůvodní;
 stručně písemně porovná vybranou
literární předlohu s její adaptací;
 vyhledává informace ve spolehlivých
zdrojích a databázích, nepřejímá
informace bez ověření zdroje;
 uvede a zhodnotí typické jazykové
prostředky konkrétního díla, charakter
postav a vztahy mezi nimi;
 popíše kompozici literárního díla;
 zaznamená zásadní myšlenky v textu,
které jej zaujaly, a stručně vysvětlí svůj
výběr;

Adaptace literárních děl: filmová
a divadelní adaptace, tanec, výtvarné
zpracování, komiks
Připravený písemný a ústní projev

Kritické čtení

OVO 6.8,6.9
U 6.1,6.4

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Fungování médií
ve společnosti (role
médií a propagandy
v politických
změnách)
MKV – Kulturní
diference (člověk jako
nedílná jednota
tělesné a duševní
stránky, poznávání
vlastního kulturního
zakotvení)

Rozšiřující učivo:
- práce se zdroji
ochrana duševního
vlastnictví
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Předmět: Český jazyk a literatura- literární výchova
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané
výstupy RVP

Žák:
 sdělí ústně nebo písemně své dojmy
z kulturní akce, vybere momenty, které
ho zaujaly, a stručně je komentuje
 vyjádří svůj názor na hodnotu literárního Literární teorie a kritika
díla, opřený o argumenty vycházející
z textu;

OVO 6.5,6.6
U 6.3

 rozliší jasný případ kýče či braku od díla
umělecky poctivého;
 vnímá s porozuměním fakt, že mezi
těmito kategoriemi nemusí být vždy ostrá
hranice;
 diskutuje o hodnotě literárního díla a
přínosu čtení pro člověka;
 podle svých schopností, znalostí a zájmu Vlastní tvorba
vytvoří literární text.

OVO 6.4
U 6.1

Vazby, přesahy,
průřezová témata
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Anglický jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu
Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou výuky
je rozvíjení schopnosti žáka dorozumět se v reálných situacích běžného života. Žáci jsou vedeni k samostatnému učení sebehodnocením,
plánováním a sledováním vlastního pokroku. Mají možnost využívat ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou
a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí.
Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a patří svým obsahem do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková
komunikace.,
1. stupeň ZŠ
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Na 1. stupni se jedná především o probuzení zájmu o učení se cizímu jazyku a vytváření pozitivního vztahu k tomuto vyučovacímu předmětu
a zejména o rozvoj vhodných učebních postupů a strategií, které se mají stát základem pro celoživotní učení. Pozornost se věnuje převážně rozvoji
dovedností poslechu s porozuměním a mluvení, pro něž se využívá různých aktivizujících metod. K osvojování řečových dovedností dochází
rychleji než k osvojování dovedností produktivních (žák nejdříve porozumí sdělení v cizím jazyce, než začne reagovat a odpovídat na otázky).
Cizojazyčné vzdělávání na 1. stupni předpokládá, že dojde k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Vzdělávání v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
 pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa
 pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání
 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního a kulturního bohatství
 rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti
 vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování
názorů
 zvládnutí 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
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Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy
a individuální potřeby žáků.
Do výuky jsou formou integrace průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa:
Osobnostní a sociální výchova (OSV): Sociální rozvoj – Komunikace, Poznávání lidí;
Multikulturní výchova (MKV): Lidské vztahy; Multikulturalita;
Výchova demokratického občana (VDO): Občanská společnost a škola;
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá.
Časové vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Anglický jazyk se realizuje ve 2. až 5. ročníku ZŠ v této hodinové dotaci:
1. stupeň
Ročník
1.
2.
3.
4.
Počet hodin
–
1
3
3

5.
3

Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Výuka anglického jazyka probíhá v kmenové třídě nebo v multimediální a počítačové učebně. Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut,
přičemž pro výuku cizího jazyka se v jednotlivých ročnících využívají dělené hodiny v závislosti na počtu žáků a organizaci výuky.
Ve vyučovacím procesu se využívá různých organizačních forem (frontální výuka, skupinová práce, individualizovaná výuka, práce ve dvojicích),
zohledňují se odlišné učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž formulování se podílejí i žáci.
Žákům jsou nabízeny i rozšiřující aktivity (soutěže, exkurze).
Výchovné a vzdělávací strategie
Rozvoj klíčových kompetencí v cizojazyčné výuce je přirozeným procesem. Žáci rozvíjejí nejen komunikativní kompetenci, která je cílem učení
se cizímu jazyku, ale používají i vhodné strategie učení a jsou vedeni k praktickému propojení řečových dovedností s pracovním a společenským
životem. Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí učitelé využívají následující postupy, metody a formy práce:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
- pracuje s žáky různými metodami a organizačními formami, aby lépe pochopili a propojili nové informace;
- učí žáky plánovat a hodnotit vlastní učení tím, že jim ukazuje, jak pro tyto činnosti využívat jazykové portfolio;
- využívá hudební a filmovou produkci anglofonních zemí, aby motivoval žáky rozšířit si slovní zásobu a zdokonalit správnou výslovnost;
- zadává úkoly, při kterých žáci potřebují využívat ICT pro získávání informací a řešení úkolů a pro komunikaci.
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:
- navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat s pomocí cizího jazyka (metoda hraní rolí, simulace);
- zadáváním vhodných úloh na porovnávání psaného a mluveného slova vede žáky k tomu, aby si rozdíly zaznamenali a dále s nimi pracovali.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
- používá audio a videonahrávky, aby s žáky procvičil porozumění (recepci) mluvenému slovu;
- využívá písně, říkadla a básně pro žákovu řízenou produkci;
- využívá metodu hraní rolí k vzájemné interakci žáků při výuce.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:
- zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a respektu;
- při neporozumění cizojazyčnému výrazu motivuje žáky k tomu, aby si navzájem ve skupině pomáhali.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:
- využíváním autentických obrázků motivuje žáky k poznávání kultury, zvyků a tradic anglofonních a jiných zemí;
- využíváním zkušenosti žáků z cizojazyčného prostředí jim přibližuje chování a jednání lidí různých sociokulturních skupin.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
- podporuje žáky, aby pravidelně pracovali se svým jazykovým portfoliem;
- zařazuje úkoly na rozšíření slovní zásoby tak, aby současně rozvíjely jemnou motoriku žáků.
2. stupeň ZŠ
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním, tj. dovednosti mluvení
a dovednosti psaní. Ve výuce jsou používány autentické materiály nebo adaptované materiály pro danou jazykovou úroveň. Ve stále větším rozsahu
se žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných sociokulturních aspektů. Žáci jsou vedeni k užití ICT jako prostředku, který
umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém
prostředí.
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Cizojazyčné vzdělávání na 2. stupni vede k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a lze jej shrnout
následovně;
Žák:
 se domluví s kamarády na tom, co budou dělat, kdy, kde a případně jakým způsobem;
 v konverzaci reaguje na jednoduché otázky;
 rozumí obsahu jednoduchých a krátkých textů;
 rozumí jednoduché promluvě, pokud mu mluvčí pomáhá;
 vyhledá jednoduché a konkrétní informace v krátkých textech;
 sestaví jednoduché písemné sdělení k tématům, která mu jsou blízká;
 se seznamuje s důležitými prvky života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti.
Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy
a individuální potřeby žáků.
Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa:
Osobnostní a sociální výchova (OSV): Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy, Komunikace; Osobnostní rozvoj – Sebepoznání a sebepojetí;
Multikulturní výchova (MKV): Multikulturalita;
Výchova demokratického občana (VDO): Občanská společnost a škola;
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět;
Environmentální výchova (EV): Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Časové vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Anglický jazyk se realizuje v 6. až 9. ročníku ZŠ v této hodinové dotaci:
2. stupeň
Ročník
6.
7.
8.
9.
Počet hodin
3
3
3
3
Od 7.ročníku mají žáci možnost volitelné ho předmětu Konverzace v anglickém jazyce v rozsahu 1 hodiny týdně.
Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Výuka anglického jazyka probíhá v kmenové třídě nebo počítačové učebně. Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut, přičemž pro výuku
cizího jazyka se v jednotlivých ročnících využívají dělené hodiny.
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Ve vyučovacím procesu se využívá různých organizačních forem, zohledňují se odlišné učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na
jejichž formulování se podílejí i žáci. Žákům jsou nabízeny i rozšiřující aktivity, jako soutěže, exkurze, olympiády, studijní pobyt v Anglii.
Výchovné a vzdělávací strategie
Rozvoj klíčových kompetencí v cizojazyčné výuce je přirozeným procesem. Žáci rozvíjejí nejen komunikativní kompetenci, která je podstatou
jazyka, ale poznávají i strategie učení a praktické propojení jazykových dovedností s pracovním společenským životem. Pro utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí učitelé využívají následující postupy, metody a formy práce:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
- pracuje s žáky různými metodami a organizačními formami a tím je vede k vlastnímu výběru vhodného učebního stylu;
- za účelem rozšíření slovní zásoby umožňuje žákům pracovat s různými zdroji informací v tištěné či elektronické podobě (učebnice, knihy,
výukové programy, média včetně internetových, ústní informace, anglické časopisy);
- při hledání neznámých výrazů vede žáky k používání různých druhů tištěných i elektronických slovníků (obrazové, dvojjazyčné a výkladové);
- využíváním kompenzačních strategií (odhadování z kontextu, používání synonym a opisů, využívání gest a pauz) rozvíjí u žáků efektivní
komunikaci v cizím jazyce;
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:
- poskytuje žákům příležitost k samostatnému řešení jazykových problémů v rámci projektů;
- výběrem různorodých cizojazyčných textů rozvíjí u žáků kritické myšlení;
- navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat (metoda hraní rolí, simulace).
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
- dává žákům prostor pro ústní i písemné vyjádření a prezentaci (samostatné práce, projekty, referáty, konverzace a řízené diskuse);
- podporuje uplatnění znalostí cizího jazyka žáků v praxi;
- metodou hraní rolí a simulace reálných situací rozvíjí u žáků schopnost započít, vést a ukončit konverzaci na přiměřené téma, aktivním zapojením
žáků do diskuse rozvíjí jejich argumentační dovednosti;
- dbá na zřetelnou výslovnost žáků při jejich ústním projevu a umožňuje jim, aby si výslovnost zdokonalovali při prezentaci výstupů své práce.
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:
- při řešení různých jazykových úkolů využívá skupinovou práci k nastavení pravidel práce v týmu;
- využívá každou vhodnou příležitost k diskusím žáků na aktuální témata v každodenním životě;
- zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a respektu.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:
- podporuje účast žáků na kulturních a společenských akcích, které škola pořádá (kino, divadlo, koncerty, výstavy) v cizím jazyce;
- využíváním autentických materiálů vede žáky k poznání, pochopení a respektování kultury, zvyků a tradic anglofonních a jiných zemí;
- vytváří příležitosti pro žáky, aby, např. formou multimediální prezentace, představili kulturu, zvyky a tradice vlastní země.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
- používáním informačních a komunikačních technologií vede žáky k tomu, aby získali informace o profesích, kde je AJ nezbytným předpokladem,
a tím je směruje k možnému výběru jejich budoucí profese;
- pravidelným zařazováním samostatných prací do výuky a vzájemným hodnocením vede žáky k tomu, aby si vytvářeli své vlastní jazykové
portfolio a věděli, kdy a jakým způsobem ho využít;
- motivuje žáky, aby si při řešení jazykových úloh sestavili časový plán za účelem efektivního rozvržení práce.
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Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 2.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností, a
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
- pojmenuje zvířata, počítá do deseti
- pojmenuje věci ve třídě a ve škole,
rozezná a pojmenuje základní barvy
- pojmenuje běžné potraviny a nápoje,
vyjádří libost a nelibost
- popíše části hlavy, vyjádří
velký/malý
- popíše části domu

Welcome to Happy House ( HH1)
Hello again ( HH2)

Pens and pencils ( HH1)
Písničky a říkadla v lekcích

Playroom safari ( HH2)
School time ( HH2)

I´m hungry ( HH2)

Happy faces (HH2)

My house ( HH2)
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Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 2.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

-

-

popíše části oblečení, vyjádří jeho
barvy
pojmenuje sportovní náčiní a
předměty používané ve volném čase
pochopí obsah a smysl jednoduché,
pomalé a pečlivě vyslovované
konverzace dvou osob s dostatkem
času pro porozumění
vnímá zvukovou a grafickou podobu
jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah
mezi zvukovou a grafickou podobou
slov
si osvojí a umí používat základní
slovní zásobu v komunikačních
situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat
v komunikačních situacích, práce se
slovníkem
rozlišuje – základní gramatické
struktury a typy vět (jsou tolerovány
elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

Summertime ( HH2)
Playtime ( HH 2)
Scénky k jednotlivým lekcím

Slovní zásoba lekcí

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 3.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

-

-

-

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

Texty v lekcích
Příběh My friend is a monster
Hello, Superstars –všechny říkanky,
texty písniček v učebnici
Funny faces
Family photos
The body
Sports star food
Animal safari
My favourite things
Rozhovory v lekcích
Hello, Superstars
Classroom
The Tv show
Family photos
The body rap
Bug café
My favourite things

OVO: 1.1
U: 1.1; 1.3

VMGES 3.3
EV 5.1

OVO: 1.2
U. 1.1; 1.2

MUV 4.1

Práce se slovní zásobou
zápis slovní zásoby k lekcím – bez
přepisu výslovnosti
čtení se správnou výslovností

OVO: 1.3
U: 1.4

Poslech, rozhovory
poslech příběhu My friend is a
monster

OVO: 1.4
U: 1.1; 1.2; 1.3
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Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 3.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
-

-

-

výchozí rozhovory k tématům
v lekcích 1 – 12
vnímá zvukovou a grafickou podobu
jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah
mezi zvukovou a grafickou podobou
slov
si osvojí a umí používat základní
slovní zásobu v komunikačních
situacích probíraných tematických
okruhů a umí ji používat
v komunikačních situacích, práce se
slovníkem - abecední slovník
učebnice
rozlišuje – základní gramatické
struktury a typy vět (jsou tolerovány
elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

Práce se slovníkem
vyhledávání slovní zásoby
k jednotlivým lekcím s využitím
znalostí správného psaní slova

VMGES 3.3
EV 5.1
MuV 4.1
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Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
Poslech s porozuměním:
- 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

Texty k lekcím
textech k lekcím uplatňuje znalosti
z předchozí učebnice – lekce 1 – 12
Poslech nahrávek
Nahrávky k lekcím 1 – 12 ,
odpovídá na jednoduché kontrolní
otázky.
Příběh The Dragon Crown
Čtení textů
What’s in the house
My town
On holiday
A sunny day
My free time
Stone soup
Všechny texty k písním
Odpovědi na otázky
true – false
Sport’s time
What’s in the house
My town
Then and now
podle smyslu textu
What’s in the house
Be healthy
Amazing animals

OVO: 2.1;
U: 1.1

OSV 1.1.1

OVO: 2.2
U: 1.1

OVO: 2.3
U: 1.3

OVO: 2.4
U: 1.2; 1.3; 1.4

VMEGS 3.3
EV 5.4
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Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
Mluvení:
- 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
Čtení s porozuměním
- vyhledá 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
Produktivní řečové dovednosti:
- rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k
dispozici vizuální oporu

pozdravy, oslovení, představování,
škola, rodina, volný čas, přátelé,
nakupování

OVO: 2.1
U: 1.1

OSV: 1.1.1

dopis, pohled přátelům s popisem
rodiny, popis obrázků, poslechová
cvičení na téma osobní informace,
narozeniny

OVO: 2.2
U: 1.2

OSV: 1.1.2

články: Getting started – čísla 0OVO: 2.3
100, jednoduché instrukce, příkazy, U: 1.3
zákazy
Communication – osobní
informace, dotazy a žádosti
My world – nakupování, ceny,
škola
Time – hodiny
Základní gramatické struktury vět, OVO: 2.4
jednoduché instrukce, vyhledá
U: 1.4
odlišnosti a popíše je, slovní zásoba
práce se slovníkem, vyhledává
neznámá slova ve slovníku
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Předmět:Anglický jazyk
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
Poslech s porozuměním:
- 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

gramatika – přítomný čas prostý
(zápor, otázky)
Vytvoření vlastního časového
rozvrhu – škola, volný čas,
každodenní činnosti, hodiny
volný čas, sport a aktivity, poslech
na téma volný čas, krátké rozhovory

OSV: 1.1.3

OSV: 1.2.1

čtení a poslech, vlastní ztvárnění
přečteného textu

komunikace – rodina, kamarádi,
Psaní:
škola, volný čas, sport rozhovory,
- napíše krátký text a odpověď na sdělení; informace, slovní zásoba
s použitím jednoduchých vět a slovních
spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života

Předmět: Anglický jazyk

OVO: 3.1
U: 1.5

OSV: 1.2.3
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Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
Mluvení:
- 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
Čtení s porozuměním:
vyhledá 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
Produktivní řečové dovednosti:
- rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k
dispozici vizuální oporu
-

Předmět: Anglický jazyk

přiřazování vět k obrázkům
Sport‘s time
Be healthy
On holiday
School
My free time
Amazing animals
Práce se slovníkem
Při záznamu slovní zásoby k lekcím
vyhledává slova s využitím znalostí
správného psaní ( bez přepisu
výslovnosti )
Psaní
písemná cvičení ke všem lekcím a
tématům v pracovním sešitě
rozhovory k lekcím 1 – 12

OVO: 2.5
U: 1.4

OVO: 3.1
U: 1.5

OVO: 3.3
U: 1.2
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Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
Psaní:
- napíše krátký text a odpověď na sdělení;
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

Předmět:Anglický jazyk

Rozhovory
používá obraty, fráze, slovní zásobu,
obměňuje rozhovory v lekcích a
aplikuje je na vlastní situaci

OVO: 4.1
U: 1.2; 1.3
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Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- dokáže přečíst text podle nápodoby:
učitel magn.nahrávka
- dospěje k porozumění slyšeného i
čteného textu na základě známých
výrazů nebo s pomocí učitele /
návodné otázky /
-

rozumí zřetelně pronesené promluvě
učitele / s britskou výslovností /

-

je schopen pochopit význam nového
slova z kontextu, z opisu významu

-

dokáže používat dvojjazyčný slovník/
SPN + FIN PUBLISHING /

Předmět:Angličtina

články v tématech: Places,People,My
life,Animals
slovní zásoba témat Places, People,My
life,Animals

OVO: 5.1
U: 2.3
OVO: 5.2
U: 2.4
OVO: 5.3
U: 2.1

pokyny k organizaci hodiny:
Open your book,come to me,close your
book,prepare…,are you
ready?,+omluva,poděkování,počasí,datum
atd.
OVO: 5.4
U: 2.4
příprava nové slovní zásoby :
odhad významu kontrola ve slovníku
použití slova ve větě
uvědomění si odlišnosti mezi
pravopisem a výslovností
vyhledává konkrétní slova podle
angl.abecedy,naučí se mezinárodní
transkripci a používá ji

EV 5.4
Téma : Places

OVO: 5.5
U: 2.4

OSV 1.1.4
1.2.2
Téma :People
My life
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Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
– umí jednoduše hovořit o místě,kde
žije,o lidech a své rodině,o svých
zájmech a koníčcích,o zvířatech
– snaží se použít gramatické znalosti
ve svých ústních i písemných
projevech

žák připravuje krátké
OVO: 6.1
výstupy,rozhovory a vlastní
U: 2.2; 2.3
projekty/dva jako skupinovou práci /
gram.jevy v jednotlivých tématech:
There is/are
Present Simple/Continuous
Prepositions
Must,Can,Let“s
Ordinal numbers
Object pronouns
Some –any,This – these

OVO: 6. 2
U: 2. 5

– je schopen stručně reprodukovat
přiměřený text,připraví rozhovor

Rozhovory podle témat,viz výše

OVO: 6. 3
U: 2.1; 2.2; 2.3

– dokáže se optat a odpovědět na
běžné věci probíraných témat –Kde
bydlíš,odkud jsi,jak se jmenuješ,co
dělá tvůj otec,jaké jsou tvé koníčky
atd.

tvorba rozhovorů a proslovů podle
jedn.témat

OVO: 6. 4
U: 2.2

– snaží se domluvit v běžných
každodenních situacích
jednoduchým způsobem
Předmět: Anglický jazyk

zeptá se na počasí,program dne,co
kdo dělá,jaké zvíře má rád,… a
odpoví na položené otázky

EV – 5.3
5.4
přesah – ČJ – jazyková
výuka/ slovesa,předložky
číslovky,zájmena…

OVO: 7. 1
U: 2.1; 2.2; 2.3

Přesah – ČJ- mluvní cvičení

Přesah – Informatika
/znalost
výrazů,zkratek,pocházejících
z angličtiny /
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Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
- je schopen jednoduchého rozhovoru na
dané téma, např. návštěva lékaře.
- napíše formální dopis, ve kterém stručně
omluví svou nepřítomnost ve škole pro
nemoc; ovládá náležitosti dopisu.
- mluví a píše v jednoduchých větách o
věcech, které se staly v minulosti, klade
otázky a vyvrací skutečnosti v minulosti.
- orientuje se v náročném textu o systému
zdravotní péče ve Velké Británii, nová
slova vyhledá ve slovníku.
mluví a píše v jednoduchých větách o
tom, co bude dělat odpoledne / zítra / o
víkendu.
- zvládne výběr a objednání jídla
v restauraci.
- mluví o tom, co (ne)mají doma /
v obchodě mluví o množství.
- rozumí pokynům při vaření (v receptu),
jednodušší pokyny je schopen sám
dávat.
- ve dvojici či ve skupině vypracuje
projekt o zvyklostech v jídle (u nás, ve
VB).
- pro pokročilejší: skupinky žáků připraví
scénku na téma: v restauraci, v obchodě.
Předmět: Anglický jazyk
-

Téma č. 1: Zdraví
slovní zásoba: nemoci, lékařství
gramatika:
minulý čas prostý (past simple):
- slovesa být, pravidelných i
nepravidelných sloves
- ve větách kladných, záporných,
v otázkách
- krátké a dlouhé formy (wasn't,
was not)

OVO: 7.1
U: 2.1; 2.3
OVO: 6.1
U: 2.1; 2.3

OSV 1.1.3
Př – zdravý životní styl

OVO: 5.3; 6.2
U: 2.5
OVO: 5.4; 5.5
U: 2.4

Téma č. 2: Jídlo
slovní zásoba: jídlo a pití

OVO: 6.1
U: 2.2; 2.5

gramatika:
going to (blízký budoucí čas) kladné, záporné věty, otázky
some / any
počitatelná a nepočitatelná podstatná
jména
vyjádření množství: a few / a bit of
člen neurčitý (some, a, an) a určitý
(the)

OVO: 7.1
U: 2.1
OVO: 6.4
U: 2.2
OVO: 6.3
U: 2.4
OVO: 6.1
U: 2.3; 2.4; 2.5
OVO. 7.1
U: 2.1; 2.3

OSV 1.2.3
Ov – chování v restauraci

VMGES 3.1
Ov – tradiční jídla ve
Velké Británii
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Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
- rozumí popisu přírodních podmínek
Velké Británie a je schopen ho jednoduše
reprodukovat.
- používá 2. a 3. stupeň přídavných jmen;
pravidelné a nepravidelné stupňování.
- popíše osobu pomocí přídavných jmen
(použití too) porovnává ji s jinou (obraty
He is bigger than … as... as...).
- ve dvojici či ve skupině vypracuje
projekt na téma Moje země (popíše
nejdůležitější města, nejdelší řeky,
nejvyšší hory atd.)
-

-

mluví (a píše) o tom, jak často dělá věci.
používá přídavných jmen k popisu
podstatných jmen a příslovcí k rozvíjení
sloves.
mluví o věcech, které člověk musí a
nemusí dělat.
navrhuje činnosti (Shall we ...? Why
don´t we/you ... ? Let´s ... .)
ve dvojici či ve skupině vypracuje
projekt o tom, jak tráví volný čas popíše
život slavné osoby popř. převypráví děj
filmu, knihy atd.

Předmět: Anglický jazyk

Téma č. 3: Zeměpis
slovní zásoba:
zeměpisné podmínky (přídavná
jména wet, dry, hilly, sunny...)
protiklady (big – small, thick –
thin...)
oblečení

OVO: 5.2; 6.3
U: 2.3

VMEGS 3.2
Z – přírodní podmínky ve
VB a v USA

OVO: 6.2
U: 2.5
OVO: 6.2
U: 2.5

gramatika:
stupňování přídavných jmen – 2. a 3. OVO: 6.1
stupeň
U: 2.3; 2.4; 2.5
stupňování přídavných jmen troj- a
víceslabičných
určitý člen u zeměpisných názvů
Téma č. 4: Volný čas a koníčky
slovní zásoba: koníčky, zábava
(sport, party, the theatre, the news,
computer ...)

OVO: 6.1; 6.2
U: 2.2; 2.5
OVO: 6.1
U 2.4

gramatika:
have to
příslovce frekvence (sometimes,
often, usually, normally...)
tvoření příslovcí ( -ly)
present simple, going to - opakování

OVO: 6.2
U: 2.5
OVO: 7.1
U: 2.2; 2.5
OVO: 6.1
U: 2.3; 2.4; 2.5

OSV 1.1.3
Ov – možnosti
seberozvíjení mimo školu
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Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu

-

články – Home and away
Kelly’s first day
How was your weekend?
Kelly’s family

rozumí obsahu jednoduchých textů v
každodenní výrazy, žádosti, tvorba
učebnici a obsahu autentických
otázek, slovní zásoba
materiálů s využitím vizuální opory,
v textech vyhledává známé výrazy, fráze
a odpovědi na otázky
poslechová cvičení
Kids – škola, přátelé, vztahy

-

rozumí jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvě a konverzaci

OVO: 5.2
U 2.1

OVO 5.3
U 2.2

čtení a překlady článků v učebnici
´Families‘
MuV 4.1

-

odvodí pravděpodobný význam nových
slov z kontextu textu
- používá dvojjazyčný slovník, vyhledává
informaci nebo význam slova ve
vhodném výkladovém slovníku

Předmět: Anglický jazyk

čtení neznámého textu, časopis
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Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- sestaví jednoduché ústní i písemné
sdělení týkající se situací souvisejících
s životem v rodině, škole a probíranými
tématickými okruhy

vytvoření vlastního projektu na téma
rodina, škola, cestování, budoucnost

OVO 6.1
U 2.3

MuV 4.2

přítomný čas prostý a průběhový,
budoucí čas – going to, will
-

písemně, gramaticky správně tvoří a
obměňuje jednoduché věty

Home and away
Having fun
Tomorrow’s world
What was happening

-

stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu a konverzace

tvorba otázek s pomocí tázacích
zájmen

OVO 6.2
U 2.5

rodina, škola, přátelé, cestování,
doprava, budoucnost
-

vyžádá jednoduchou informaci
OVO 7.1
U 2.4

-

jednoduchým způsobem se domluví v
běžných každodenních situacích

Předmět: Anglický jazyk

EV 5.3
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Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- dokáže číst nahlas foneticky správně

-

-

-

-

poslech magn.nahrávek s „nature
speakers“ a následná četba článků
OVO 5.1
témat o Londýně,o světě filmu,o
U 2.3
školním životě,o zdraví,o minulosti a
budoucnosti,o různých zajímavostech
dokáže číst s porozuměním texty
ve světě…
v učebnici i neznámé texty v časopisech založeno na zkušenosti žáka
R+R
OVO 5.2
Žák rozumí jednoduché a pečlivě
U 2.4
pronášené promluvě učitele i rodilého
organizace hodiny-vede
mluvčího z audio nahrávky
učitel,existencionální vztahyOVO 5.3
učitel+žák /Kdo,co,odkud,kam,kdy
U 2.1
odvodí pravděpodobný význam slov
atd./
z kontextu
využití odhadu při syntetickém čtení
nových textů,kontrola ve
OVO 5.4
dvojjazyčném slovníku
U 2.4
používá cíleně dvojjazyčný slovník při
práci s časopisem R+R nebo v hodinách žák vyhledává zákl. a přenesené
věnovaných přípravě promluv a projektů významy,frázová
slovesa,frazeologismy,zároveň
upevňuje znalost mezinárodní
transkripce

Předmět: Anglický jazyk

MeV 6.1
/Film,Video/
Přesah – zeměpisné
učivo/Londýn,světové
zajímavosti /
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Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- sestaví jednoduché sdělení/ústní i
písemné/

-

-

-

žák tvoří své vlastní projekty
připravuje promluvy na všechna
témata včetně témat z minulých let

snaží se použít správné gramat.poučky a
analogicky používat ve větách
gramatické učivo:
Pravopis vlastních jmen
Užití členů
Určování směru
Present Perfect
Modální slovesa
Číslovky složené
First conditional
Passive voice
dokáže stručně reprodukovat
učebnicový text nebo z čas.R+R
reprodukce aktuálních
vyžádá si jednoduchou informaci
článků,příprava promluv
připravuje rozhovory,v nichž žádá
informace

-

jednoduchým způsobem se domluví
v běžných živ.situacích

procvičování promluv na všechna
témata probíraná v rámci 2.stupnětéž včetně získaných zkušeností
z četby angl.časopisu

OVO: 6.1
U: 2.1

OVO: 6.2
U: 2.5

OVO: 6.3
U: 2.3
OVO: 6.4
U: 2.1,2.2,2.3
OVO: 7.1
U: 2.1,2.2,2.3,2.4

MuV 4.3 – téma Londýn
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Německý jazyk
Charakteristika předmětu
Německý jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Poskytuje předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy. Jeho osvojování
pomáhá překonávat jazykové bariéry uvnitř Evropy. Umožňuje poznávat odlišné kulturní tradice i rozdíly ve způsobu života lidí v jiných zemích.
Vzdělávání v Dalším cizím jazyce – NJ předpokládá dosažení úrovně A1, příp. A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky) v závislosti na jazykové úrovni jednotlivých žáků. Německý jazyk je komunikativním předmětem, který prostřednictvím věkově
přiměřených témat dovede žáky k mluvení. Většina úkolů je koncipována pro práci ve dvojicích a skupinách, kde se jazyk používá co možná
nejpřirozeněji. K tomu se přidávají četné modelové situace, ve kterých se slovní zásoba a gramatika nacvičují hravou formou. Předmět směřuje
k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednotlivých tématech. Žáci musí rovněž porozumět
čtenému textu, který výběrem slov odpovídá jejich jazykové úrovni. Výuka seznamuje žáky s reáliemi zemí, jež tímto jazykem hovoří. Znalost
cizího jazyka vede žáky k pochopení jiných cizojazyčných kultur.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Německý jazyk je vyučován jako povinný předmět v 7. – 9. ročníku, je realizován v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. Výuka probíhá
v kmenové učebně, v multimediální učebně.
Do vzdělávacího obsahu předmětu jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat (OSV, VMGES, MuV, MeV). Do výuky se začleňují
projekty (např. na téma Lidé, Jídlo, Zvířata, Bydlení…), které zpracovávají žáci ve skupinách či samostatně. Učí se podle učebnice WIR 1, WIR
2 (nakladatelství Klett).
Žáci se také účastní konverzační soutěže, která má dvě kategorie: 1.A pro žáky 6. a 7. tříd, 2.A pro žáky 8. a 9. tříd.
Pro žáky je během školního roku organizován poznávací zájezd do Německa, aby nejen poznávali německá města, ale setkali se s němčinou
v běžném životě.
Výchovné a vzdělávací strategie předmětu
Výuka německého jazyka přispívá k rozvíjení klíčových kompetencí:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení:
- Žáci jsou vedeni k sebehodnocení svého projevu i projevu spolužáků.
- Klademe důraz na práci s textem a čtení s porozuměním.
- Podněcujeme tvořivost žáků při projektech.
- Žáci se zúčastňují konverzačních soutěží.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů:
- Používáme různé modelové situace ze života, kdy je žák nucen patřičně reagovat.
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- Žáci se zdokonalují v práci s informacemi z dvojjazyčného slovníku.
- Děti jsou vedeny k přípravě miniprojektů i k jejich vyhodnocení.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní:
- Vedeme žáky ke komunikaci v cizím jazyce v různých modelových situacích.
- Učíme žáky naslouchat mluveným projevům spolužáků.
- Začleňujeme do výuky práci ve dvojicích (rozhovory), podporujeme tak spolupráci při komunikaci.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální:
- Žáci ve dvojicích střídají své role v rozhovoru.
- Žáci si navzájem naslouchají a také hodnotí výsledky ostatních.
- Učíme žáky týmové práci.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské:
- Učíme žáky respektovat individuální národnostní rozdíly.
- Navodíme při výuce atmosféru, ve které se respektují určitá pravidla chování.
- Seznamujeme žáky s kulturou německy mluvících zemí.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní:
- Motivujeme žáky pro studium dalšího cizího jazyka, který je dobrým předpokladem pro budoucí profesní uplatnění.
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Předmět: Německý jazyk (Další cizí jazyk)
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

-

Poslech a čtení na téma:
Ich und meine Familie
Mein Haus, meine Wohnung
Haustiere

dokáže vyslovovat a číst v rozsahu
slovní zásoby
rozumí pokynům vyučujícího
v němčině a reaguje na ně
je schopen rozlišit grafickou a
mluvenou podobu slova
pochopí obsah a smysl jednoduchého Mluvený projev:
psaného či mluveného německého
- rozhovory (pozdrav,
textu
představení, poděkování,
vyhledává v textu dotazovanou
rozloučení, dotazy…)
informaci a odpoví na otázku
- samostatný ústní projev (Ich
sestaví gramaticky správně
und meine Familie, Meine
jednoduché písemné sdělení
Wohnung)
v němčině
používá slovník učebnice
Písemný projev:
- odpovědi na otázky
- gramatické struktury vět
- samostatný písemný projev
(představení osoby)

OVO 1.1.
OVO 1.2.
OVO 1.3.
OVO 3.1.

U 1.1.
U 1.3.

OVO 2.1.

U 1.2.
U 1.3.

OVO 4.1.

U 1.3.
U 1.4.

VMGES 3.2
MuV 4.1
MuV 4.2

OSV 1.2.3
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Předmět: Německý jazyk (Další cizí jazyk)
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

Poslech a čtení na téma:
čte nahlas plynule texty přiměřeného Unsere Nachbarn
rozsahu slovní zásoby
Meine Schule
obměňuje krátké texty se zachováním Mein Tagesablauf
jejich smyslu
Hobbys
rozumí základním informacím
Fernsehen
v krátkých poslechových textech
aktivně se zapojí do jednoduché
konverzace
je schopen ústně stručně
Mluvený projev:
reprodukovat německý text
- rozhovory (otázky
dokáže se zeptat a odpovědět na
k uvedeným tématům a
běžné věci
reakce na ně)
používá dvojjazyčný slovník (Č-N)
- samostatný ústní projev
(Mein Tagesablauf, Meine
Hobbys)
Písemný projev:
- odpovědi na otázky
- gramatické struktury vět
- samostatný písemný projev
(představení osoby)

OVO 1.2.
OVO 1.3.
OVO 3.2.
OVO 3.3.

U 1.1.
U 1.3.

OVO 2.1.
OVO 2.2.
OVO 2.3.

U 1.2.
U 1.3.

OVO 4.2.

VMGES 3.2
MuV 4.2
MuV 4.4

OSV 1.2.3
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Předmět: Německý jazyk (Další cizí jazyk)
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

-

Poslech a čtení na téma:
čte nahlas a plynule texty
Hobbys
přiměřeného rozsahu a slovní zásoby Freizeitaktivitäten
rozumí jednoduché německé
Urlaub und Reisen
konverzaci
Meine Ferien
aktivně se zapojí do jednoduché
Beim Arzt
německé konverzace
Gesunde Lebensweise
sdělí jednoduchým způsobem
Der Kalender
základní informace týkající se jeho,
rodiny, školy, volného času …
napíše jednoduchým způsobem
Mluvený projev:
základní informace týkající se jeho,
- rozhovory (otázky
rodiny, školy, volného času …
k jednotlivým tématům a
stručně reaguje na jednoduché
teakce na ně)
písemné sdělení
- samostatný ústní projev
používá dvojjazyčný slovník (Č-N,
(Meine Freizeit, Meine
N–Č)
Ferien, Gesunde
Lebensweise)
Písemný projev:
- odpovědi na otázky
- gramatické struktury vět
- samostatný písemný projev
(Perspnenvprstellung)

OVO 1.3.
OVO 3.3.

U 1.1.
U 1.2.
U 1.3.

OVO 2.2
OVO 2.3..

U 1.1.
U 1.2.
U 1.3.

OVO 4.2.
OVO 4.3.

U 1.3.
U 1.4.

VMGES 3.2
VMGES 3.3.
MeV 6.1.
MuV 4.1
MuV 4.2
MuV 4.4.

OSV 1.2.3

OSV 1.1.5
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Francouzský jazyk
Charakteristika předmětu:
Francouzský jazyk je vyučován jako Další CJ. Výuka probíhá dvakrát týdně a zahrnuje přípravu žáků v oblasti aktivní komunikace i poznávání
kulturních a geografických reálií frankofonní oblasti světa.
Vzdělávání v dalším jazyce - FRJ - předpokládá dosažení úrovně A1, resp. A2 a odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro
ZŠ. Rozvíjí všechny klíčové kompetence žáka, zejména s velkým důrazem na oblast komunikativní a následně i v průřezových tématech.
Z hlediska přizpůsobení se co nejpřirozenější a nejefektivnější formě výuky jsou jednotlivé úkoly koncipovány s důrazem na práci v párovém,
skupinovém i kooperativním vyučování, a to tak, aby samotná výuka jazyka probíhala co nejpřirozeněji. Důraz je kladen na schopnost žáků
dorozumět se v běžných situacích. K tomu směřuje i výuka z hlediska aktivace schopnosti žáků porozumět a reagovat na běžné životní situace
v cizím jazyce. Komplexně je výuka směřována k ústnímu i písemnému projevu založeném na aktivním používání slovní zásoby, adekvátní
danému tématu a zaměření každé jednotlivé lekce.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Francouzský jazyk je vyučován jako povinný předmět v 7. – 9. ročnících s časovou dotací 2 vyučovacích hodin týdně. Výuka probíhá dle
možností ve specializované jazykové učebně nebo v kmenové učebně.
Do vzdělávacího obsahu předmětu jsou začleněny tematické okruhy a průřezová témata (OSV, VMGES, MuV, MeV). Vyučování je
koncipováno i z pohledu projektového, tedy je zaměřeno na oblast rodiny, školy, jedince, koníčků apod. Projekty jsou zpracovávány ve
skupinách nebo individuálně. Částečně je v tomto předmětu zdůrazněn i jeho mezipředmětový přesah, zejména do oblasti Anglického jazyka a
Zeměpisu.
Žáci pro výuku používají učebnice Le Français Entre Nous 1, 2 a dále si jazyk procvičují v pracovních sešitech Le Français Entre Nous 1, 2.
Výchovné a vzdělávací strategie předmětu
Výuka francouzského jazyka přispívá k rozvíjení klíčových kompetencí:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Žáci jsou vedeni k osvojování si slovní zásoby, a to v návaznosti
- na práci s textem, čtením a porozuměním
- k motivování k výuce skupinovou, individuální, kooperativní formou
- k podněcování žáků v práci na projektech
- k účasti na konverzačních soutěží
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů:
- Na základě daných a vytvářených modelových situací a v souvislosti s aktivizačními metodami (situační, inscenační a didaktických her)
jsou žáci schopni přirozené reakce v cizím jazyce.
- Zdokonaluje se jejich práce s informacemi, které jsou obsahem výuky z oblasti francouzských reálií, kultury, médií a filmů.
- Žáci se zdokonalují v práci s dvojjazyčným slovníkem.
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- Děti jsou vedeni k přípravě projektů a jejich evaluaci.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní:
- Komunikace je rozvíjena v rámci skupinové a projektové výuky i v rámci frontálního vyučování, a to vždy v souvislosti s modelovou
situací a příslušnou slovní zásobou.
- Na základě poslechu textů je kladen důraz na dobrou výslovnost a porozumění textům v přednesu rodilých mluvčích.
- K prohlubování komunikace je využíváno i práce ve dvojicích a v rozhovoru žáka a učitele.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
- Střídání sociálních rolí v rozhovoru, ve skupinovém a kooperativním vyučování.
- Rozvoj empatie je spojen s rolí žáků coby spoluhodnitelů výstupů svých spolužáků.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
- Žák je seznáme s kulturou a tradicemi frankofonních zemí.
- V oblasti multikulturní roviny je kladen důraz na multinárodnostní složení Frankofonie a toleranci.
- Děti se učí respektovat a zpevňovat normy a pravidla chování a dobrých mezilidských vztahů.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
- Motivace žáků pro studium dalšího cizího jazyka je dobrým předpokladem pro jeho využití na cestách, při přípravě na studium
v zahraničí, pro budování dobrých sociálních vztahů i případnou volbu budoucího profesního uplatnění.
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Předmět: Francouzský jazyk (Další cizí jazyk)
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup
Žák:
-

dokáže vyslovovat a číst
v rozsahu slovní zásoby
rozumí základním pokynům
vyučujícího a reaguje na ně
je schopen rozlišit grafickou a
mluvenou podobu slova
pochopí obsah a smysl
jednoduchého psaného a
mluveného francouzského textu
vyhledává v textu dotazovanou
informaci a odpoví na otázku
sestaví gramaticky správně
jednoduché písemné sdělení ve
francouzštině
používá slovník učebnice a
pracovní sešit

Konkretizované učivo
Poslech a čtení na téma:
Bienvenue dans le monde
francophone
Bonjour cést moi
Mluvený projev
- rozhovory (pozdrav,
představení, poděkování,
rozloučení……)
- samostatný ústní projev
- číslovky od 1 do 20
- základní časování sloves
parler-ệtre
Písemný projev
- odpovědi na otázky
- gramatická struktura vět
- samostatný písemný projev
(vyplnění jednoduchého
dotazníku o své osobě)
- psaní krátkých dopisů

Očekávaný výstup RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata
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Předmět: Francouzský jazyk (Další cizí jazyk)
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup
Žák:
-

čte nahlas plynule texty
přiměřeného rozsahu slovní
zásoby
rozumí základním informacím
v krátkých poslechových textech
zapojuje se aktivně do poslechové
konverzace
je schopen stručně reprodukovat
francouzský text
klade otázky a odpovídá na ně
reaguje na základní situace
z běžného života
používá dojjazyčný slovník (FRJČJ)

Konkretizované učivo
Poslech a čtení na téma:
C´est ma famille
Ma vie chaque jour
Mluvený projev
- rozhovory (rodina a její
členové, popis osoby, škola,
školní pomůcky, komunikace
ve třídě……)
- samostatný ústní projev
- počítání do 69
- základní časování sloves
avoir-habiter-préférercommencer
- vazba il y a
- příslovce a přivlastňovací
jména
- složená otázka
Písemný projev
- odpovědi na otázky
- gramatická struktura vět
- samostatný písemný projev
(vyplnění jednoduchého
dotazníku o své osobě)
- sestavení rodokmenu
- psaní krátkých dopisů

Očekávaný výstup RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata
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Předmět: Francouzský jazyk (Další cizí jazyk)
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup
Žák:
-

čte nahlas plynule texty
přiměřeného rozsahu slovní
zásoby
rozumí základním informacím
v krátkých poslechových textech
zapojuje se aktivně do poslechové
konverzace
je schopen stručně reprodukovat
francouzský text
klade otázky a odpovídá na ně
reaguje na základní situace
z běžného života
jednoduchým způsobem sděluje
základní informace týkající se
jeho osoby, rodiny, školy
stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení
používá dojjazyčný slovník (FRJČJ)

Konkretizované učivo
Poslech a čtení na téma:
Oui, j´aime ça!
Bon anniversaire !
Mluvený projev
- rozhovory (zájmy a záliby,
známé osobnosti z oblasti
Frankofonie, názvy
měsíců,oslava narozenin,
výběr dárků……)
- samostatný ústní projev
- počítání do 100
- základní časování sloves fair
– aller-choisir
- vyjádření blízké budoucnosti
- přivlastňovací zájmena
- vyjádření 2. pádu
Písemný projev
- odpovědi na otázky
- gramatická struktura vět
- samostatný písemný projev
(miniprojekty na téma
Frankofonie, francouzských
osobností)
- blahopřání k narozeninám
- e-maily se žádostí o schůzku

Očekávaný výstup RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata
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Předmět: Francouzský jazyk (Další cizí jazyk)
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup
Žák:
-

čte nahlas plynule texty
přiměřeného rozsahu slovní
zásoby
rozumí základním informacím
v krátkých poslechových textech
zapojuje se aktivně do poslechové
konverzace
je schopen stručně reprodukovat
francouzský text
klade otázky a odpovídá na ně
reaguje na základní situace
z běžného života
stručně reaguje na jednoduchá
písemná sdělení
používá dojjazyčný slovník (FRJČJ)

Konkretizované učivo
Poslech a čtení na téma:
Une journée en plein air
Binetôt les vacances !
Mluvený projev
- rozhovory (počasí, roční
období, jídlo a věci na
cestu……)
- samostatný ústní projev
k tématu připravovaného
výletu
- základní časování sloves
prendre-descendre-pouvoirvouloir
Písemný projev
- odpovědi na otázky
- gramatická struktura vět
- samostatný písemný projev
- příprava miniscénáře
s vyhledáváním informací
- pozdravy a dopisy z prázdnin
- místa ve Francii a v ČR
s tématem voda - popis

Očekávaný výstup RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata
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Matematika
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat znalosti z matematiky v různých situacích
občanského a profesního života. V hodinách matematiky proto vyučující cíleně motivují žáky k řešení matematických problémů; vedou žáky
k matematizaci reálných situací a k posuzování věrohodnosti výsledků; rozvíjejí u žáků schopnost správně se matematicky vyjadřovat; podporují
u žáků důvěru v jejich schopnosti; vychovávají žáky k vytrvalosti, kritičnosti a týmové spolupráci; budují u žáků pozitivní vztah k matematice.
Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
1. stupeň ZŠ
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Na 1. stupni základního vzdělávání je kladen důraz na budování základů používání matematické symboliky a jazyka matematiky a na proces řešení
problému. Základní matematické pojmy jsou vytvářeny ve čtyřech tematických okruzích:
1. číslo a početní operace – žáci porozumí pojmu číslo, získají dovednosti v pamětném a písemném počítání v oboru přirozených čísel, seznámí
se s vlastnostmi základních operací s čísly, s odhadem a s prací s chybou;
2. závislosti, vztahy a práce s daty – žáci si postupně osvojí dovednosti, které souvisejí se zpracováním dat, seznamují se se závislostmi a jejich
zápisy v běžném životě, doplňují a sestavují jednoduché tabulky a diagramy;
3. geometrie v rovině a v prostoru – žáci získají základní orientaci v rovině a prostoru, učí se poznávat, určovat, modelovat a znázorňovat
jednoduché útvary v rovině i prostoru;
4. nestandardní aplikační úlohy a problémy – u žáků bude rozvíjeno logické myšlení a přechod od konkrétního myšlení k abstraktnímu.
Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy
a individuální potřeby žáků.
Matematika přesahuje do dalších předmětů technického zaměření (fyzika, chemie, zeměpis, práce s laboratorní technikou), učitelé spolupracují
na propojení látky pomocí různých projektů a vzájemného provázání společného učiva. Matematické učivo je také využíváno v informatice, kde
je v 8. ročníku probírán Excel (tabulky, grafy, …) a další programy s využitím v matematice. Při hodinách matematiky jsou využívány matematické
počítačové programy (Matik, Cabri, Didakta, Příprava k přijímacím zkouškám, …), žáci pracují samostatně i ve skupinách, několikrát do roka žáci
zpracovávají projekty různých rozsahů. Žáci se učí řešit i nestandardní úlohy, k jejichž vyřešení spíše než znalosti potřebují schopnosti logického
myšlení, porozumění textu a orientace v problému. Kromě matematických znalostí a dovedností jsou žáci také seznamováni s pravidly správných
zápisů, úpravě svých prací a nutností dodržovat časovou lhůtu u zadaných prací, což vede ke zvýšení samostatnosti a odpovědnosti každého z nich.
Žáci se již od 1. stupně aktivně zúčastňují Matematické olympiády a matematické soutěže Klokan. V 6. a 7. ročníku se těmto soutěžím přidává
ještě Pythagoriáda.
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Výuka matematiky je spojena i s rozvíjením finanční gramotnosti žáků ve shodě se Standardy finanční gramotnosti. Do učiva jsou zařazeny tyto
obsahy: Peníze – způsoby placení; Hospodaření domácnosti – rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; Finanční produkty – úspory.
Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa:
Mediální výchova (MV): Tematické okruhy receptivních činností – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality.
Osobnostní a sociální výchova – osobnostní a sociální rozvoj. Žáci se učí logickému myšlení, zvyšují si schopnost poznávání, učí se prosazovat
jako jedinci i pracovat ve skupině, k čemuž potřebují schopnosti komunikace a kooperace. Získávají schopnost jednoznačně vyjádřit svou myšlenku
(verbálně i neverbálně – symbolika) i hledat argumenty k jejímu prosazení. Zároveň jsou ale závislí i na schopnostech ostatních, takže se učí
pomáhat slabším a všímat si lépe svého okolí. Ve schopnostech zvládat spolupráci se svým okolím se díky složení tříd prosazuje i multikulturní
výchova. Žáci se učí zapojovat i spolužáky, kteří plně nerozumí češtině a hledají způsoby jak se domluvit, což jim právě v matematice usnadňují
zadaná pravidla matematických algoritmů a postupů.
Environmentální výchova (EV): Vztah člověka k prostředí – např. v historii matematiky, ve sběru dat nebo ve výběru konkrétních úloh zaměřených
na jednotlivé problémy světa.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět;
Časové vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Matematika se realizuje ve všech ročnících 1. stupně ZŠ v této hodinové dotaci:
Ročník
Počet hodin

1. stupeň
1.
4

2.
5

3.
5

4.
5

5.
5

Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Matematika je vyučován především v kmenových učebnách příslušné třídy, standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut.
K výuce matematiky je využívána i multimediální a počítačová učebna, ostatní prostory školy i další podnětná prostředí. Během výuky matematiky
jsou žákům nabízeny rozšiřující aktivity: soutěže, korespondenční semináře a programy podporující zájem žáků o matematiku (interaktivní výstavy,
exkurze apod.). K rozvíjení matematické gramotnosti napomáhají i zájmové útvary.
Výchovné a vzdělávací strategie
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Matematickým vzděláváním lze významně přispět k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků. Učitelé matematiky k tomu používají
následující postupy, metody a formy práce:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
- prací s chybou jako pozitivním prvkem vede žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem a správností výpočtu;
- zadává vhodné slovní úlohy a příklady z běžného života a tím motivuje žáky k využívání matematických poznatků a dovedností v praxi;
- pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků, používá metodu řízeného experimentu pro budování pojmů v mysli žáků;
- nácvikem a častým prováděním náčrtů cíleně rozvíjí u žáků zručnost při grafickém vyjadřování;
- používá v hodinách informační a komunikační technologie a tím vede žáky k využívání digitálních zdrojů a prostředků k vyhledávání
informací, modelování, simulacím, výpočtům a znázorňování.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:
- nácvikem řešení úloh s postupným stupňováním jejich náročnosti rozvíjí logické myšlení a úsudek žáků;
- kladením jednoduchých problémových otázek vede žáky k hledání různých způsobů řešení a k tomu, aby si uvědomili, které z nich jsou
efektivní a které nikoliv;
- vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému přemýšleli, řešili jej a svá řešení zaznamenali.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
- důslednou kontrolou podporuje u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, správnou matematizaci problémů a interpretaci výsledků;
- cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky prezentovali ostatním postupy řešení úloh a srozumitelně
vysvětlili, proč daný postup zvolili.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:
- organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle matematických znalostí a dovedností jednotlivých
členů skupiny;
- organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadanou matematickou úlohu žáci rychle vyřeší, nabídli svoji pomoc pomalejšímu
spolužákovi.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:
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-

povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o matematiku a snahu zlepšovat své výsledky;
doporučuje žákům postupy pro získání zajímavých dat ze školního prostředí a každodenního života, která jsou vhodná ke statistickému
zpracování.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
- důkladným procvičováním a důslednou kontrolou vede žáky ke správnému a bezpečnému užívání rýsovacích potřeb a digitálních nástrojů;
- vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si efektivně naplánovali plnění úkolů.
2. stupeň ZŠ
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.
Vzdělávací obsah zahrnuje čtyři tematické okruhy, které navazují na okruhy formulované pro 1. stupeň:
1. číslo a proměnná – žáci porozumí pojmům přirozené číslo, celé a racionální číslo; důkladná znalost operací s těmito čísly umožní žákům
pochopit základní pojmy algebry, které jsou nezbytné pro práci s výrazy a rovnicemi;
2. závislosti, vztahy a práce s daty – žáci porozumí základním pojmům statistiky a umí je aplikovat v úlohách z běžného života, využívají
tabulky, diagramy a grafy jednoduchých závislostí;
3. geometrie v rovině a v prostoru – žáci se naučí základní orientaci v rovině a prostoru; dokážou popsat, změřit a sestrojit daný geometrický
útvar, spočítat obsahy, povrchy a objemy různých geometrických útvarů v rovině a prostoru;
4. nestandardní aplikační úlohy a problémy – u žáků bude rozvíjeno logické myšlení, jejich argumentační dovednosti a dovednosti modelování
v matematice.
Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy
a individuální potřeby žáků. Přesahy a vazby jsou uvedeny pouze do rozpracovaných vyučovacích předmětů, tedy ČJL a AJ.
Výuka matematiky je spojena i s rozvíjením finanční gramotnosti žáků ve shodě se Standardy finanční gramotnosti. Do učiva jsou zařazeny tyto
obsahy: Hospodaření domácnosti – rozpočet domácnosti; Peníze – inflace; Finanční produkty – úročení.
Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Přínos těchto průřezových
témat k rozvoji osobnosti žáka je uplatňován průběžně pomocí následujících tematických okruhů:
Osobnostní a sociální výchova (OSV): Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání; Kreativita; Morální rozvoj – Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti; Hodnoty, postoje, praktická etika;
Výchova demokratického občana (VDO): Formy participace občanů v politickém životě;
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět;
Environmentální výchova (EV): Základní podmínky života; Vztah člověka k prostředí; Lidské aktivity a problémy životního prostředí;
Mediální výchova (MV): Tematické okruhy receptivních činností – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení.
Časové vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Matematika se realizuje ve všech ročnících 2. stupně ZŠ v této hodinové dotaci:
Ročník
Počet hodin

2. stupeň
6.
4

7.
5

8.
5

9.
4

Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Matematika je vyučován v kmenových učebnách příslušné třídy, standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut, v osmém
a devátém ročníku je jedna vyučovací hodina týdně dělená na dvě skupiny. K výuce matematiky je využívána i multimediální a počítačová učebna,
ostatní prostory školy i další podnětná prostředí. Během výuky matematiky jsou žákům nabízeny rozšiřující aktivity: soutěže, korespondenční
semináře a programy podporující zájem žáků o matematiku (interaktivní výstavy, exkurze apod.). K rozvíjení matematické gramotnosti napomáhají
i volitelné předměty uvedené v učebním plánu a zájmové útvary.
Výchovné a vzdělávací strategie
V hodinách matematiky se žáci názorně seznamují s přechodem od konkrétního k abstraktnímu, s tvůrčím přístupem při řešení podnětných úloh,
s výhodami spolupráce při řešení problémů, s nutností přesného vyjádření myšlenek a s jejich obhajobou. Pro utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí učitelé matematiky využívají následující postupy, metody a formy práce:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
- postupnou abstrakcí a zobecňováním vede žáky k osvojování základních matematických pojmů a vztahů;
- umožňuje žákům díky vhodné organizaci výuky studovat jednoduché matematické texty, vyhledávat informace v tištěné i elektronické
podobě, získávat soubory dat k dalšímu zpracování;
- pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků, používá metodu řízeného experimentu pro budování pojmů v mysli žáků;
- prací s chybou jako pozitivním prvkem vede žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem a správností výpočtu;
- zadává vhodné slovní úlohy a příklady z běžného života a tím motivuje žáky k využívání matematických poznatků a dovedností v praxi;
- používá v hodinách informační a komunikační technologie a tím vede žáky k využívání digitálních zdrojů a prostředků k vyhledávání
informací, modelování, simulacím, výpočtům a znázorňování.
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:
- vhodně formulovanými a přiměřeně obtížnými úkoly vede žáky k důkladné analýze, k plánu řešení, k volbě vhodného postupu při řešení
problému (využití tradičních i digitálních prostředků), k odhadu a vyhodnocení reálnosti výsledku vzhledem k zadaným podmínkám;
- na základě pokusů nebo zkušeností žáků rozvíjí jejich logické myšlení, úsudek a tvoření hypotéz, které žáci ověřují nebo vyvracejí pomocí
protipříkladů;
- prostřednictvím vhodně volených příkladů vede žáky k osvojení induktivního a deduktivního přístupu při řešení problému.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
- důslednou kontrolou žákova projevu podporuje u žáků používání odborné terminologie a kultivaci jazyka matematiky;
- důslednou kontrolou podporuje u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, správnou matematizaci problémů a interpretaci výsledků;
- cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky prezentovali ostatním postupy řešení úloh a srozumitelně
vysvětlili, proč daný postup zvolili;
- vhodně využívá cizí jazyk (zejména angličtinu) a ICT, aby připravil žáky pro vstup do soudobé společnosti a vědeckého světa matematiky.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:
- vytvářením vhodných příležitostí k aktivní diskusi vede žáky k obhajobě vlastního názoru, k jeho případné změně na základě zjištění
nových informací;
- organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle matematických znalostí a dovedností jednotlivých
členů skupiny.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:
- zařazuje občanské problémy do matematických úloh a tím žáky motivuje k uplatnění matematiky v různých oborech lidské činnosti (např.
informatika, finanční gramotnost, statistika a její interpretace) a k zamyšlení nad věrohodností informací (např. dotazníková šetření).
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
- pestrým výběrem netradičních úloh rozvíjí u žáků schopnost využívat znalosti a dovednosti z různých oborů;
- zařazováním vhodných situací ve výuce vede žáky k efektivnímu používání pomůcek, kalkulátoru a informačních a komunikačních
technologií;
- vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si efektivně naplánovali plnění úkolů.
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Předmět: Matematika
Ročník: 1.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

-

-

čte a zapisuje čísla 0-20
počítá prvky skupiny do 20-ti
tvoří skupiny s daným počtem prvků
doplňuje chybějící číslo v řadě
porovnává čísla a soubory prvků
s počtem prvků do 20-ti
sčítá a odčítá v oboru 0-10, 10-20
řeší a vytváří slovní úlohy
s porovnáváním čísel
řeší a vytváří slovní úlohy se
sčítáním a odčítáním v oboru 0-20
bez přechodu desítky
řeší a vytváří slovní úlohy s využitím
vztahů o n-více, o n-méně
orientuje se na číselné ose a
zobrazuje čísla 0-20
orientuje se v prostoru, rozlišuje
pojmy před, za, vpravo, vlevo,
nahoře, dole
rozeznává geometrické tvary:
trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
rozeznává geometrická tělesa:
krychli, kvádr, válec, kouli na
modelech ze stavebnice

Čísla 0-20:
Čtení a psaní čísel; číslice
Počítání předmětů v daném souboru
Tvoření souboru s daným počtem
prvků
Porovnávání čísel, vztahy větší,
menší, rovno
Znaménka , , ,  Součet čísel bez přechodu desítky
Rozdíl čísel bez přechodu desítky
Komunikativnost sčítání
Řešení a tvoření slovních úloh
vedoucích k porovnávání čísel
Řešení a tvoření slovních úloh
vedoucích ke sčítání a odčítání
Řešení a tvoření slovních úloh
vedoucích ke vztahům o n-více, o nméně
Geometrie:
Geometrické pojmy vpravo, vlevo,
pod, nad, před, hned před, za, hned
za nahoře, dole
Rovinné obrazce: trojúhelník,
čtverec, obdélník, kruh
Tělesa: krychle, koule, válec, kvádr
Skládání obrazců z geometrických
tvarů
Tvoření staveb ze stavebnice

OVO: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5
U: 1.1; 1.2; 1.4

OVO: 2.1; 3.1; 3.2;
U: 3.1; 3.2

Sčítání a odčítání
s přechodem přes desítku
v oboru čísel 0-20
OSV: 1.1.1
OSV: 1.1.2
OSV: 1.1.3
OSV: 1.1.4
OSV: 1.1.5
OSV: 1.2.2
OSV: 1.2.3
OSV: 1.2.4
OSV: 1.3.1
OSV: 1.3.2
VDO: 2.1
MuV: 4.1
ČJ – psaní, čtení
PRV – orientace v čase
PČ – práce montážní a
demontážní
VV – barvy, koláž
TV – hry, soutěže
družstev
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Předmět:Matematika
Ročník: 2.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- čte a zapisuje čísla do 100
- sčítá a odčítá do 20-ti s přechodem
přes desítku
- počítá prvky daného souboru do 100
- vytváří konkrétní soubory s daným
počtem prvků do sta
- porovnává čísla do 100 a vztahy mezi
nimi zapisuje pomocí symbolů
- zaokrouhluje dané číslo na desítky
- orientuje se na číselné ose
- sčítá a odčítá čísla v oboru do 100
s přechodem přes desítku
- používá sčítání a odčítání při řešení
praktických úloh
- řeší a tvoří slovní úlohy
s porovnáváním čísel do 100
- řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke
sčítání a odčítání čísel v oboru do 100
- řeší a tvoří slovní úlohy s užitím
vztahů o n-více ( méně) v oboru do
100
- užívá spoje násobilek 2, 3, 4, 5
- dělí v oboru násobilek 2, 3, 4, 5
- řeší a tvoří slovní úlohy s využitím
násobení a dělení
- řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy
se vztahy n-krát více ( méně)

Číselný obor 0 – 100:
Čtení a zápis čísel
Počítání po jedné a po desítkách
Orientace na číselné ose
Porovnávání čísel
Řešení a vytváření slovních úloh na
porovnávání čísel
Zaokrouhlování čísel na desítky
Součet a rozdíl čísel
Sčítání a odčítání násobků deseti
Sčítání a odčítání s přechodem přes
desítku
Užití závorek
Řešení a vytváření slovních úloh na
sčítání a odčítání
Řešení a vytváření slovních úloh
s využitím vztahů o n-více (méně)
Názorné zavedení násobení a dělení
Násobek, činitel, záměna činitelů
Násobilky 1,2,3,4,5, automatizace
násobilek
Dělení v oboru násobilek 1,2,3,4,5,
automatizace dělení
Řešení a vytváření slovních úloh na
násobení a dělení
Řešení a vytváření slovních úloh
s využitím vztahů n-krát více (méně)

OVO: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5;
2.1
U: 1.1; 1.2; 1.3 1.4

Násobilky 6, 7, 8, 9, 10
Dělení v oboru násobilek
OSV: 1.1.1
OSV: 1.1.2
OSV: 1.1.3
OSV: 1.1.4
OSV: 1.1.5
OSV: 1.2.2
OSV: 1.2.3
OSV: 1.2.4
OSV: 1.3.1
OSV: 1.3.2
VDO: 2.1
MuV: 4.1
EV: 5.4
ČJ – čtení, psaní
PRV – orientace v čase,
lidské tělo, jsem školák,
dopravní výchova
PČ – práce montážní a
demontážní
VV – dekorativní práce
TV – hry, soutěže
družstev
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Předmět: Matematika
Ročník: 2.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

Orientace v čase
rozeznává časové jednotky
čte časové údaje na různých typech
hodin
kreslí křivé a rovné čáry
označuje body
rýsuje přímky a úsečky
odhaduje a měří délku úsečky na
centimetry
rozeznává geometrické tvary a tělesa

Geometrie:
Práce s pravítkem
Křivá čára, lomená čára, přímá čára,
přímka, úsečka, bod
Rýsování přímek a úseček
Odhad a měření délky úseček
Modelování těles

OVO: 3.1; 3.2
U: 3.1; 3.2; 3.3
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Předmět:Matematika
Ročník: 3.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- čte a zapisuje čísla do 1000
- počítá prvky daného souboru do 1000
- vytváří konkrétní soubory s daným
počtem prvků do tisíce
- porovnává čísla do 1000 a vztahy mezi
nimi zapisuje pomocí symbolů
- zaokrouhluje dané číslo na desítky a
stovky
- orientuje se na číselné ose
- sčítá a odčítá čísla v oboru do 1000
- písemně sčítá a odčítá dvě čísla a
provádí kontrolu svého výpočtu
- používá sčítání a odčítání při řešení
praktických úloh
- řeší a tvoří slovní úlohy
s porovnáváním čísel do 1000
- řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke
sčítání a odčítání čísel v oboru do 1000
- řeší a tvoří slovní úlohy s užitím vztahů
o n-více ( méně) v oboru do 1000
- užívá spoje všech násobilek
- dělí v oboru násobilek
- násobí zpaměti násobky deseti
jednociferným číslem
- dělí násobky deseti jednociferným
číslem

Číselný obor 0 – 1000:
OVO: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5;
Čtení a zápis čísel
2.2; 2.3
Počítání po jednotkách, desítkách a
stovkách
U: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.2
Orientace na číselné ose
Porovnávání čísel
Řešení a vytváření slovních úloh na
porovnávání čísel
Zaokrouhlování čísel na desítky a
stovky
Rozklad čísla v desítkové soustavě
Součet a rozdíl čísel
Sestavení jednoduchých rovnic a
nerovnic
Sčítání a odčítání násobků sta
Sčítání a odčítání čísel s přechodem
násobků sta
Užití závorek
Písemné algoritmy sčítání a odčítání
a kontrola výsledku
Řešení a vytváření slovních úloh na
sčítání a odčítání
Řešení a vytváření slovních úloh
s využitím vztahů o n-více (méně)
Násobilky 6, 7, 8, 9, 10, automatizace
všech spojů násobení a dělení v
oboru násobilek
Součin, podíl

OSV: 1.1.1
OSV: 1.1.2
OSV: 1.1.3
OSV: 1.1.4
OSV: 1.1.5
OSV: 1.2.2
OSV: 1.2.3
OSV: 1.2.4
OSV: 1.3.1
OSV: 1.3.2
VDO: 2.1
MuV: 4.1
ČJ – čtení, psaní
PRV – měření délky,
objemu, hmotnosti a času,
dopravní výchova
PČ – práce s papírem a
kartonem
HV – hodnoty not
TV – měření výkonů

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Matematika
Ročník: 3.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

-

řeší a tvoří slovní úlohy s využitím
násobení a dělení
řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí
k užití vztahů n-krát více (méně),
odhaduje výsledek
zjišťuje údaje z tabulky a sestavuje
jednoduchou tabulku

rýsuje a měří úsečku dané délky
odhaduje délku vzdálenosti
převádí jednotky délky
určuje vzájemnou polohu dvou
přímek
rýsuje rovnoběžku s danou přímkou
rýsuje kružnici s daným středem a
daným poloměrem
rýsuje trojúhelník
rozpoznává rovnostranný a
rovnoramenný trojúhelník
určuje obvod trojúhelníku sečtením
délek jeho stran
rozeznává a modeluje jednoduché
souměrné útvary

Řešení a vytváření slovních úloh na
násobení a dělení
Řešení vytváření slovních úloh
vedoucích k užití vztahů n-krát více
(méně)
Řešení a vytváření slovních úloh se
dvěma početními výkony
Rozlišování sudých a lichých čísel
Práce s tabulkou
Geometrie:
Jednotky délky milimetr a kilometr
Měření a rýsování úseček dané délky
Odhady délek úseček a vzdáleností
OVO: 2.2; 3.1; 3.2; 3.3
Polopřímka
Vzájemná poloha dvou přímek,
U: 3.1; 3.2; 3.3; 3.5
rovnoběžky, různoběžky, průsečík
Kružnice, kruh, střed kružnice,
poloměr kružnice
Kreslení a rýsování rovinných
obrazců ve čtvercové síti
Souměrné útvary
Rovnoramenný a rovnostranný
trojúhelník, obvod trojúhelníku

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět:Matematika
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

-

Číselný obor 0 – 1 000 000:
čte a zapisuje čísla do milionu
Čtení a zápis čísel
porovnává čísla do milionu a vztahy Počítání po tisících, desetitisících a
mezi nimi zapisuje pomocí symbolů statisících
řeší jednoduché nerovnice
Orientace na číselné ose
rozkládá čísla v desítkové soustavě
Porovnávání čísel
zaokrouhluje dané číslo na desítky,
Jednoduché nerovnice
stovky, tisíce, desetitisíce a statisíce Rozklad čísel v desítkové soustavě
orientuje se na číselné ose
Zaokrouhlování čísel
pamětně sčítá a odčítá čísla, která
Sčítání a odčítání v daném oboru
mají nejvýše dvě číslice různé od
Vztahy mezi sčítáním a odčítáním
nuly, v oboru do milionu
Jednoduché rovnice
písemně sčítá a odčítá alespoň tři
Pamětné násobení a dělení
čísla a provádí kontrolu svého
jednociferným číslem
výpočtu i pomocí kalkulačky
Dělení se zbytkem, neúplný podíl,
pamětně násobí a dělí čísla do
zbytek
milionu jednociferným číslem
Písemné algoritmy násobení a dělení
určuje neúplný podíl a zbytek
Vztahy mezi násobením a dělením
písemně násobí jedno a dvojciferným Práce s kalkulačkou
činitelem
Užívání závorek, pořadí početních
písemně dělí jednociferným
výkonů
dělitelem, provádí odhad a kontrolu

OVO: 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10, OSV: 1.1.1
1.11; 2.5
OSV: 1.1.2
OSV: 1.1.3
U: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.2 OSV: 1.1.4
OSV: 1.1.5
OSV: 1.2.2
OSV: 1.2.3
OSV: 1.2.4
OSV: 1.3.1
OSV: 1.3.2
VDO: 2.1
MuV: 4.1
EV: 5.4
MeV: 6.2
MeV: 6.7
ČJ – čtení
VL – letopočty, data,
práce s mapou, dopravní
výchova
TV – měření a záznam
výkonů
HV – hodnoty not

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Matematika
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

-

-

řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí k
porovnávání čísel, k provádění
početních výkonů s čísly v daném
oboru
řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí
k užití vztahů o n-více (méně), n-krát
více (méně)
řeší a tvoří slovní úlohy na dva a více
početních výkonůzjišťuje údaje
z diagramů a sestavuje jednoduchý
diagram
zjišťuje údaje z tabulky a sestavuje
jednoduchou tabulku
čte a zapisuje čísla pomocí římských
číslic 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000
názorně vyznačí a určí část celku
řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy
na určení části celku
sčítá a odčítá zlomek se stejným
jmenovatelem

Slovní úlohy

Římské číslice – seznámení
Práce s diagramem
Práce s tabulkou, průměr
Přímá úměrnost
Celek, část, zlomek
Řešení a vytváření slovních úloh
k určování části celku
Vytvoření celku z dané části
Jednoduché příklady sčítání a
odčítání zlomků
Doplní číselnou a obrázkovou řadu a
určí krok, který řadu doplňuje

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Matematika
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

rýsuje rovnoběžky a různoběžky
daným bodem
rýsuje kolmici pomocí trojúhelníku
s ryskou k dané přímce
rozpoznává a rýsuje rovnostranný a
rovnoramenný trojúhelník
rýsuje rovinné obrazce
rozpoznává a kreslí souměrný útvar
určuje osu souměrnosti překládáním
určuje obvod jednoduchého obrazce
sečtením délek jeho stran
graficky sčítá a odčítá délky úseček
určuje délku lomené čáry
určuje obsah jednoduchého obrazce
pomocí čtvercové sítě
určuje obsah čtverce a obdélníku
výpočtem
určuje povrch krychle a kvádru
sečtením obsahů jejich podstav a stěn

Geometrie:
Vzájemná poloha přímek v rovině,
rýsování různoběžek a rovnoběžek
daným bodem, rýsování kolmic,
pravý úhel
Osová souměrnost, souměrné útvary
ve čtvercové síti
Rovnoramenný a rovnostranný
trojúhelník
Rýsování rovinných obrazců
Obvod a obsah jednoduchých
obrazců
Jednotky obsahu: mm2, cm2 , m2
Grafický součet a rozdíl úseček

OVO: 3.4; 3.5; 3.6; 3.8
U: 3.1; 3.2; 3.3; 3.5; 3.6

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Matematika
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- čte a zapisuje přirozené číslo
v desítkové soustavě
- porovnává přirozená čísla do
miliardy a zobrazuje je na číselné ose
- pamětně sčítá a odčítá přirozená čísla
- pamětně násobí a dělí přirozená čísla
- písemně sčítá tři až čtyři přirozená
čísla
- písemně odčítá dvě přirozená čísla
- písemně násobí až čtyřciferným
činitelem
- písemně dělí jednociferným a
dvojciferným dělitelem
- zaokrouhluje přirozená čísla na
miliony, statisíce, desetitisíce, tisíce,
sta a desítky
- odhaduje výsledek a posuzuje jeho
reálnost
- provádí kontrolu výsledků početních
operací, i na kalkulačce
- řeší jednoduché nerovnice v oboru do
miliardy
- řeší jednoduché a složené slovní
úlohy

Číselný obor 0 – 1 000 000 000:
Čtení a zápis přirozeného čísla
v desítkové soustavě
Práce s číselnou osou
Porovnávání přirozených čísel
Pamětné početní operace v daném
oboru
Písemné početní operace v daném
oboru
Zaokrouhlování přirozených čísel
Odhad výsledku a kontroly výpočtů
Posouzení reálnosti výsledku
Práce s kalkulačkou
Užití vlastností početních výkonů (
komutativnost, asociativnost,
distributivnost)
Jednoduché nerovnice a rovnice
Slovní úlohy
Číselné a obrázkové řady, magické
čtverce, prostorová představivost

OVO: 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; OSV: 1.1.1
1.11.; 1.12, 1.13; 2.4; 2.5
OSV: 1.1.2
OSV: 1.1.3
U: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; OSV: 1.1.4
2.2
OSV: 1.1.5
OSV: 1.2.2
OSV: 1.2.3
OSV: 1.2.4
OSV: 1.3.1
OSV: 1.3.2
VDO: 2.1
MuV: 4.1
EV: 5.4
MeV: 6.2
MeV: 6.7
ČJ – čtení
VL – letopočty, data,
práce s mapou, dopravní
výchova
PŘ – vesmír, teplota teploměr
TV – měření a záznam
výkonů
HV – hodnoty not

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Matematika
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

-

-

-

-

zapisuje a čte desetinné číslo, řádu
desetin a setin, zobrazuje na číselné
ose desetinná čísla dané hodnoty,
zaokrouhluje desetinné číslo,písemně
sčítá a odčítá desetinné číslo, užívá
desetinné číslo v praktických
situacích
modeluje, názorně vyznačuje a určuje
část celku, používá zápis ve formě
zlomku
porovná, sčítá a odčítá zlomek se
stejným jmenovatelem ve dvou
kladných číslech
porozumí významu znaku „-″ pro
zápis celého záporného čísla a toto
číslo vyznačí na číselné ose
přepisuje a čte čísla zapsaná
římskými číslicemi a naopak
doplňuje řady čísel, tabulky, čte a
sestavuje sloupkový diagram a
jednoduchý graf v soustavě souřadnic
orientuje se v jízdních řádech

Desetinná čísla:
Zlomky se jmenovatelem 10, 100 a
jejich zápis desetinným číslem
Praktické modely desetinných čísel
Sčítání a odčítání desetinných čísel
řádu desetin a setin
Zlomky – zápis, porovnání a jejich
znázornění – číselná osa
Sčítání a odčítání zlomků se stejným
jmenovatelem ve dvou kladných
číslech
Zápis, čtení, porovnání a znázornění
celých čísel, desetinných čísel,
zlomků – číselná osa, teploměr,
model)
Římské číslice, přepis větších čísel
zapsaných arabskými číslicemi a
naopak
Grafy, soustava souřadnic,
doplňování tabulek, diagramy

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Matematika
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

-

-

narýsuje obdélník, čtverec,
trojúhelník a kružnici
vypočítá obvod mnohoúhelníku
sečtením délek jeho stran
vypočítá obvod a obsah obdélníku a
čtverce
vypočítá povrch kvádru a krychle
sečtením obsahů jejich podstav a stěn
řeší úkoly z praxe na výpočty obsahů
obdélníku, čtverce, povrchu kvádru a
krychle
určí obsah obrazce pomocí čtvercové
sítě
převádí jednotky obsahu m2, dm2,
cm2, mm2
nakreslí souměrný útvar
sestrojí souměrný útvar ve čtvercové
síti

Geometrie:
Konstrukce obdélníku, čtverce,
trojúhelníku a kružnice
Výpočet obvodu mnohoúhelníku
Výpočty obvodu a obsahu obdélníku
a čtverce
Výpočet povrchu kvádru a krychle
Obsah obrazců ve čtvercové síti
Převody jednotek obsahu
Souměrné útvary

Nestandardní aplikační úlohy a
problémy:
řeší jednoduché praktické slovní
Slovní úlohy
úlohy a problémy úsudkem a logikou Číselné a obrázkové řady
Magické čtverce
Prostorová představivost

OVO: 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8
U: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6

OVO: 4.1
U: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Matematika
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 zapisuje a čte přirozená čísla,
orientuje se v číselném zápisu,
pracuje s desetinnými řády a s
různými zápisy čísla
 znázorňuje přirozená čísla na ose
 porovnává a zaokrouhluje přirozená
čísla
 sčítá, odčítá, násobí a dělí zpaměti
jednodušší příklady, počítá písemně,
řeší jednodušší slovní úlohy
s přirozenými čísly
 intuitivně chápe pojem zlomku a
desetinného čísla jako části celku
 pracuje s modely zlomku
 zapisuje a čte desetinná čísla,
znázorňuje je na číselné ose
 převádí vybrané zlomky na desetinná
čísla a naopak
 sčítá a odčítá desetinná čísla

Opakování z 1. stupně
Přirozená čísla

Počítání s přirozenými čísly

OVO: 1.3; 1.8; 1.9, 2.5
U: 1.1; 1.2, 2.2

OVO: 1.7; 1.9;
4.1
U: 1.3; 1.4; 1.5
4.1, 4.2, 4.3

Desetinná čísla a zlomky

 pracuje s porozuměním s pojmy bod, Rýsování
přímka, úsečka, používá geometrické
symboly pro zápis
 rozeznává přímku, polopřímku,
úsečku

Nakupování

Práce s modely

OVO: 3.4, 3.5, 3.6, 7.1, 7.2,
7.6
U: 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 7.1

Vv - grafika
Z – kartografie, zobrazení
Země

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Matematika
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata










sestrojuje kolmice a rovnoběžky, pracuje
s jejich vlastnostmi
rýsuje úsečky, změří jejich délku, sestrojí
střed a osu
rýsuje kružnice, určuje poloměr a střed,
rýsuje rovinné obrazce požadovaných
vlastností
rozeznává základní rovinné útvary;
pokouší se definovat jejich vlastnosti
Obvod a obsah čtverce a obdélníku OVO: 3.5, 3.7, 7.1, 7.4
U: 3.3, 3.4, 7.2
pracuje s jednotkami délky a obsahu
intuitivně chápe pojem obvod a obsah
obrazce, počítá je pro jednotlivé obrazce
řeší slovní úlohy na výpočty obvodů a
obsahů čtverce nebo obdélníka

intuitivně chápe pojmy rovina a prostor,
rozeznává prostorová tělesa
 pracuje s pojmem síť tělesa, načrtává a
rýsuje ji u vybraných těles, určuje její
rozměry a tvar
 počítá povrch krychle a kvádru
Žák:
 zapisuje a čte desetinná čísla, orientuje
se v číselném zápisu, pracuje
s desetinnými řády
 znázorňuje desetinná čísla na ose

Geometrická tělesa

Desetinná čísla
Desetinná čísla

OVO: 7.9, 7.10, 7.11, 7.12
U: 3.2, 7.3

OVO: 5.2, 5.4
U: 5.3

Pč – výměry záhonů, ,..
F – převody jednotek

Vv – zobrazování
F – plocha, objem

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Matematika
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata



porovnává desetinná čísla pomocí
číselné osy i desetinného zápisu
Počítání s desetinnými čísly
 zaokrouhluje desetinná čísla sčítá,
odčítá, násobí a dělí zpaměti jednodušší
příklady, písemně počítá a řeší slovní
úlohy s desetinnými čísly
 převádí jednotky délky, hmotnosti a
obsahu
Žák:
Úhel
Úhel
 pracuje s úhlem jako s částí roviny,
používá modely úhlů
 používá s porozuměním pojmy rameno,
vrchol úhlu, používá geometrické
symboly pro zápis
 rýsuje úhly a sestrojuje jejich osu
 rozeznává a porovnává jednotlivé úhly, Měření úhlů
 sestrojuje úhly požadované velikosti
 pomocí kružítka sestrojuje shodné úhly,
sčítá a odčítá úhly graficky i numericky
Sčítání a odčítání úhlů
 převádí úhlové jednotky
Žák:
 intuitivně chápe pojem shodnosti,
určuje shodné obrazce

Shodnost
Osová souměrnost

OVO: 5.1, 5.9, 8.1
U: 5.3, 8.1

F - výpočty
Obchod

OVO: 7.1, 7.2
U: 7.1

Vv – zobrazování
Z – zobrazování Země,
zeměpisná poloha
F - optika

OVO: 7.3
U: 7.2

Tv – orientační běh
Z - zobrazování Země,
zeměpisná poloha
Modelování

OVO: 7.3
U: 7.2
OVO: 7.8, 8.1
U: 7.4, 8.3

Vv, Př – souměrnosti
F - optika
Modelování
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Předmět: Matematika
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

 pracuje s pojmy vzor – obraz, osa
souměrnosti, samodružný bod
sestrojuje obrazy vzorů souměrných
podle zadané osy
 rozeznává a dokresluje osově
souměrné obrazce
Středová souměrnost
 pracuje s pojmy vzor – obraz, střed
souměrnosti, samodružný bod
 propojuje si středovou souměrnost
jako složení dvou osových
souměrností s kolmými osami
 sestrojuje obrazy vzorů souměrných
podle zadaného středu
 rozeznává a dokresluje středově
souměrné obrazce
Žák:
Trojúhelník
Trojúhelník
 používá s porozuměním pojmy
strana, vrchol, vnitřní a vnější úhel
trojúhelníku
 načrtává trojúhelníky a zaznamenává
do náčrtů zadané vlastnosti
 rozeznává trojúhelníky ostroúhlé,
pravoúhlé a tupoúhlé
 dokazuje existenci trojúhelníků
pomocí velikosti vnitřních úhlů,
dopočítává třetí úhel v trojúhelníku

OVO: 7.8, 8.1
U: 7.4, 8.3

Vv, Př – souměrnosti
F - optika
Modelování

OVO: 7.1, 7.2, 7.3, 7.6
U: 7.1, 7.2

Modelování

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Matematika
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

 rozeznává trojúhelníky rovnostranné
a rovnoramenné, pracuje s jejich
specifickými vlastnostmi
 používá trojúhelníkovou nerovnost
rýsuje trojúhelníky podle zadaných
vlastností
 pracuje s porozuměním s pojmem
výška, těžnice a střední příčka
trojúhelníku, pokouší se definovat
jejich vlastnosti
 sestrojuje výšky v trojúhelníku a
najde jejich průsečík, uvědomuje si
jeho rozdílné umístění v závislosti na
typu trojúhelníku
 sestrojí těžnice v trojúhelníku a najde
jeho těžiště jako průsečík těžnic
 sestrojuje střední příčky v zadaném
trojúhelníku
 chápe intuitivně pojem kružnice
opsaná a vepsaná, pokouší se
definovat jejich vlastnosti
 sestrojuje střed kružnice opsané jako
průsečík os jeho stran, určuje její
poloměr
 sestrojuje střed kružnice vepsané
jako průsečík os jeho vnitřních úhlů,
určuje její poloměr

Výšky, střední příčky a těžnice
trojúhelníku

OVO: 7.5, 7.13
U: 7.2, 7.4

Kružnice trojúhelníku opsaná a
vepsaná

OVO: 7.5
U: 7.4

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Matematika
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
Krychle a kvádr
 načrtává krychli a kvádr, do náčrtku Krychle a kvádr
zaznamenává zadané vlastnosti
 v tabulkách vyhledává vzorce pro
výpočet povrchu a objemu krychle a
kvádru, vysvětluje jejich sestavení,
pomocí vzorce počítá povrch a objem
krychle a kvádru
 pracuje s jednotkami objemu
(metrickými i litrovými a jejich díly a
násobky)

OVO: 7.9, 7.10, 7.11, 7.12
U: 7.3

Vv – prostorové modely
F - objem
Modelování
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Předmět:Matematika
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 chápe pojmy násobek, dělitel, prvočíslo,
číslo složené
 používá znaky dělitelnosti, rozloží číslo
na součin prvočísel
 určuje a užívá násobky a dělitele včetně
nejmenšího společného násobku a
největšího společného dělitele
 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v N
Žák:
 modeluje a zapisuje zlomkem část celku
 převádí zlomky na deset. čísla a naopak
 porovnává zlomky
 upravuje zlomky rozšiřováním a
krácením
 provádí početní operace s racionálními
čísly
 užívá různé způsoby kvantitativního
vztahu celek – část (přirozeným číslem –
zlomkem – deset. číslem)
 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace s využitím
matem. aparátu v oboru racionálních
čísel

Dělitelnost přirozených čísel
Násobek, dělitel, znaky dělitelnosti
prvočíslo, číslo složené
společný násobek, společný dělitel,
číselné a logické řady

OVO: 5.3
U: 5.1

Racionální čísla
čtení a zápis zlomků, vztah mezi
zlomky a desetinnými čísly,
zobrazení na číselné ose, převrácený
zlomek, smíšené číslo, početní
operace, složené zlomky

OVO: 5.4; 5.9
U: 5.3

Fy – numerické výpočty
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Předmět: Matematika
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 rozlišuje kladná a záporná čísla
 zobrazí kladná a záporná čísla na
vodorovné i svislé číselné ose
 určí absolutní hodnotu daného čísla a
chápe její geometrický význam
 provádí početní operace s celými
čísly
 analyzuje a řeší konkrétní situace za
použití celých čísel
Žák:
 vyjadřuje poměr mezi danými
hodnotami
 zapisuje a upravuje daný poměr
 zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném
poměru
 dělí celek na části v daném poměru
 pracuje s měřítky map a plánů
 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem
 rozumí a využívá pojmu úměra
 využívá trojčlenku při řešení slovních
úloh
 určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti
 vyjádří funkční vztah tabulkou,
grafem, rovnicí

Celá čísla
Čtení a zápis čísel, zobrazení na
číselné ose, opačné číslo, absolutní
hodnota, početní operace

OVO: 5.9
U: 5.2

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
Pojem, zvětšení a zmenšení v daném OVO: 5.5
poměru, rozdělení dané hodnoty
U: 6.2
v daném poměru, postupný poměr,
měřítko, úměra, přímá a nepřímá
úměrnost, trojčlenka

Fy, Z – např. teplota,
nadmořská výška…

Fy – např. počítání
rovnoměrného pohybu,
jízdní řády
Z – měřítko map a plánků
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Předmět: Matematika
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 chápe pojem jedno procento
 chápe alternativní vyjadřování části
celku různými způsoby
(%,deset.číslem,zlomkem),
vypočítává
50%,25%,20%,10%,5%,bez
přechodu přes 1%
 vyjádří část celku pomocí procent
 řeší slovní úlohy
 chápe pojem promile
 zaokrouhluje a provádí odhady
s danou přesností
 řeší aplikační úlohy na procenta ( i
pro případ, že procentová část je větší
než celek)
Žák:
 rozlišuje základní geom. útvary a
jejich charakteristické vlastnosti
 určuje vrcholy, strany, úhly
 chápe vlastnosti výšek, těžnic, těžiště
a užívá je při řešení úloh
 rozlišuje základní geom. útvary a
jejich charakteristické vlastnosti
 určuje vrcholy, strany, úhly
 chápe vlastnosti výšek, těžnic, těžiště
a užívá je při řešení úloh

Procenta
Pojem, základ, procentová část, počet OVO: 5.6
procent, promile, slovní úlohy
U: 5.5

Rovinné útvary – opakování ze 6. r
Opakování osové a středové
OVO: 7.1; 7.2; 7.8
souměrnosti, konstrukce os vnitřních U: 7.1; 7.4
úhlů, kružnice vepsaná trojúhelníku,
konstrukce os stran trojúhelníku,
kružnice opsaná, výšky
v trojúhelníku a jejich průsečíky,
těžnice trojúhelníku, těžiště a jeho
vlastnosti, střední příčky

Z – stav ovzduší
(přítomnost škodlivých
látek)
Význam procent
v praktickém životě –
úroky, slevy….
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Předmět: Matematika
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 chápe smysl vět o shodnosti
trojúhelníků a používá je při řešení
úloh
 užívá k argumentaci a při výpočtech
věty o shodnosti

Trojúhelník
Věty o shodnosti trojúhelníků a jejich OVO: 7.6
užití, konstrukce trojúhelníků podle U: 7.1
vět sss, sus, usu

Žák:
 rozlišuje různé typy rovnoběžníku a
jejich vlastnosti
 rýsuje 4-úhelníky, určuje obvody a
obsahy
 odhaduje a vypočítá obsah
trojúhelníku
 rozpozná a pojmenuje lichoběžník
 sestrojí lichoběžník
 vypočítá obvod a obsah lichoběžníku
Žák:
 rozlišuje pojem rovina a prostor a
vztahy mezi nimi (průměty tělesa,
stěny tělesa, úhlopříčky)
 vypočítá povrch a objem tělesa
 načrtne a sestrojí základní sítě
základních těles

Čtyřúhelníky (mnohoúhelníky)
Čtverec, obdélník,
OVO: 7.6
kosočtverec,kosodélník, lichoběžník, U: 7.1
deltoid, nekonvexní mnohoúhelníky
– vlastnosti, konstrukce, obvody,
obsahy, obsah trojúhelníku

Hranoly
Krychle, kvádr, kolmý hranol, pojem OVO: 7.9; 7.10; 7.11; 7.12
a povrch, síť hranolu

Fy – skládání a rozklad
sil, těžiště
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 vyhledá v tabulkách druhou mocninu
a odmocninu reálného čísla
 vypočítá druhou mocninu a
odmocninu reálného čísla pomocí
kalkulátoru, výsledek zaokrouhlí na
daný počet desetinných míst
 využívá druhou mocninu a
odmocninu k řešení praktických úloh
 určí bez použití tabulek a kalkulátoru
druhou mocninu čísel od 1 do 20
 vypočítá výraz s druhou mocninou a
odmocninou, určí jeho hodnotu
Žák:
 aplikuje vzorec Pythagorovy věty při
výpočtu délek stran pravoúhlého
trojúhelníku
 řeší praktické úlohy s využitím
Pythagorovy věty
Žák:
 počítá mocniny s přirozeným
mocnitelem
 používá pravidla pro počítání
s mocninami
 provádí základní početní operace
s mocninami

Druhá mocnina a odmocnina
druhá mocnina racionálního čísla
určování druhé mocniny z tabulek a
kalkulačka
druhá odmocnina
určování odmocniny z tabulek a
kalkulačky
reálná čísla

Pythagorova věta
Pythagorova věta
výpočet přepony
výpočet odvěsny
praktické úlohy s využitím PV

OVO: 5.1, 5.2, 5.7
U: 5.6

OV: 5.1
U: 5.6, 7.2

Mocniny s přirozeným mocnitelem
n-tá mocnina čísla
OV: 5.1
sčítání a odčítání mocnin
U: 5.3, 5.6
s přirozeným mocnitelem
násobení a dělení mocnin
mocnina součinu, podílu
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 zapíše dané číslo v desítkové
soustavě pomocí mocnin deseti ve
tvaru a .10n, n je celé číslo
 určí mocninu s exponentem nula
Žák:
 vysvětlí na příkladu pojmy výraz
číselný, s proměnnou, jednočlen,
mnohočlen, člen výrazu, rovnost
dvou výrazů
 převede slovní text na výraz
s proměnnými
 určí hodnotu daného výrazu,
 provede základní početní operace
(sčítání a odčítání)
Žák:
 sčítá a odčítá mnohočleny
 násobí výraz jednočlenem, násobí
dvojčlen dvojčlenem a trojčlenem
 vhodně upraví výraz vytýkáním před
závorku
 aplikuje vzorce pro druhou mocninu
součtu a rozdílu a pro rozdíl druhých
mocnin ke zjednodušení výrazů

umocňování mocnin
zápis čísla ve tvaru a .10n

Výrazy
číselné obory
výrazy číselné, jejich hodnota
výraz s proměnnou

Mnohočleny
jednočlen, mnohočlen
sčítání a odčítání mnohočlenů
násobení mnohočlenu jednočlenem
násobení mnohočlenů
užití vzorců (a+-b)2, a2-b2
dělení mnohočlenu jednočlenem
vytýkání, rozklad vytýkáním

OV: 5.7
U: 5.7

OV: 5.1, 5.7
U: 5.6, 5.7
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 vysvětlí pojmy: rovnost dvou výrazů,
proměnná, neznámá, kořen rovnice
 řeší lineární rovnice pomocí
ekvivalentních úprav, provádí
zkoušku k ověření správnosti svého
řešení
 sestavuje rovnice pro řešení slovních
úloh
 vyjádří neznámou ze vzorce a
vypočítá její hodnotu po dosazení
všech daných veličin
Žák:
 vysvětlí základní pojmy statistiky:
statistický soubor, statistické šetření,
jednotka, znak, četnost, aritmetický
průměr, medián, modus
 porovnává soubory dat pomocí
statistiky
 vypočítá aritmetický průměr
 určí z dané tabulky modus a medián
 provádí samostatně statistická
šetření, výsledky zpracuje a znázorní
pomocí diagramu, grafu
 používá pro práci vhodné PC
programy

Lineární rovnice
rovnost, vlastnosti rovnic
lineární rovnice s jednou neznámou,
kořen lineární rovnice
ekvivalentní úpravy lineárních rovnic
zkouška
řešení jednoduchých lineární rovnic
pomocí ekvivalentních úprav
provádění zkoušky správnosti řešení
řešení slovních úloh vedoucích
k řešení lineárních rovnic
výpočet neznámé ze vzorce
Základy statistiky
statistický soubor, statistické řešení
jednotka, znak, četnost
aritmetický průměr
modus, medián
grafy, diagramy (bodové, sloupcové,
spojnicové, kruhové)
statistika v praxi

OV: 5.7, 5.8
U: 5.8

OV: 5.4, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5,
7.2, 7.4, 7.6
U: 6.1
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

 interpretuje statistické údaje zjištěné
z různých grafů
 objasní význam statistiky v praxi
Žák:
 načrtne a narýsuje kruh, kružnici
 vysvětlí pojmy kružnice a kruh,
poloměr a průměr a jejich vzájemné
vztahy
 vypočítá obvod a obsah kruhu
a délku kružnice pomocí vzorců
 určí vzájemnou polohu kružnice a
přímky, vzájemnou polohu dvou
kružnic
 vysvětlí pojmy tečna, sečna, tětiva
kružnice a sestrojí je
 sestrojí soustředné kružnice, vysvětlí
pojem mezikruží
 načrtne a sestrojí obraz válce v
rovině
 načrtne a sestrojí síť válce
 vypočítá objem a povrch válce
pomocí vzorce
 aplikuje vzorce pro výpočet obsahu
a obvodu kruhu, délky kružnice,
objemu a povrchu válce pro řešení
slovních úloh z praxe

Kruh, kružnice, válec
kruh, kružnice
vzájemná poloha přímky a kružnice,
sečna, tečna
vzájemná poloha dvou kružnic
délka kružnice
obvod kruhu, obsah kruhu
části kružnice, kruhu
kružnice vepsaná a opsaná
trojúhelníku
válec, jeho síť
objem a povrch válce

OV: 6.5, 7.1, 7.2, 7.4, 7.6
7.10, 7.11, 7.12, 7.13
U: 7.1, 7.3
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 sestrojí osu úsečky, osu úhlu
 sestrojí rovnoběžky s danou přímkou
v dané vzdálenosti
 sestrojí trojúhelník podle vět sss, sus,
usu
 sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky
zadané různými prvky
 zapíše postup řešení konstrukční
úlohy s použitím matematické
symboliky
 vysvětlí pojem Thaletova kružnice,
využívá efektivně Thaletovu kružnici
v konstrukčních úlohách
 sestrojí tečnu ke kružnici v daném
bodě, tečnu ke kružnici z daného
bodu ležícího vně kružnice

Konstrukční úlohy
množiny bodů dané vlastnosti
Thaletova kružnice
konstrukce trojúhelníků
konstrukce čtyřúhelníků
konstrukce kružnice
s požadovanými vlastnostmi
konstrukce tečen ke kružnici

OV: 7.1, 7.5, 7.6
U: 7.1, 7.4
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 počítá mocniny s přirozeným
mocnitelem
 používá pravidla pro počítání s
mocninami
 řeší lineární rovnice s pomocí
ekvivalentních úprav
 vysvětlí, kdy se součin rovná nule
 vysvětlí pojmy čitatel a jmenovatel
lomeného výrazu
 určí podmínky řešitelnosti lomeného
výrazu

Lomené výrazy
Lomené výrazy

 krátí a rozšiřuje lomený výraz
Počítání s lomenými čísly
 provádí základní početní úkony
s lomenými výrazy: sčítá, odčítá,
násobí a dělí
 převádí jednoduché matematické
texty na lomený výraz
Rovnice, soustavy rovnic
 řeší jednoduché rovnice s neznámou
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
ve jmenovateli
 určí, kdy má rovnice smysl
 ve slovních úlohách rozpozná
vhodnost použití rovnice s neznámou
ve jmenovateli

OVO: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7
U: 5.6, 5.7

OVO: 5.5, 5.6
U: 5.7

OVO: 5.8, 5.9
U: 5.8
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Předmět: Matematika
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

 řeší praktické úlohy několika
alternativními metodami
 diskutuje vhodnost použití každé
metody
 řeší soustavy rovnic metodou sčítací
i dosazovací
 provádí zkoušku správnosti řešení
 sestavuje soustavy rovnic pro řešení
slovních úloh
Žák:
 nalezne bod v pravoúhlé soustavě
souřadnic 0xy
 rozpozná závislou a nezávislou
proměnnou v grafu funkce
 určí, zda předpis je funkcí či nikoliv
 znázorní graf funkce v pravoúhlé
soustavě souřadnic 0xy
 určí definiční obor funkce
 určí hodnotu funkce pro daný bod
 rozpozná lineární funkci a aplikuje
její využití v běžné praxi
 sestaví tabulku lineární funkce
 sestrojí graf funkce zadané tabulkou
 určuje základní vlastnosti lineární
funkce
 rozpozná konstantní funkci

Soustavy rovnic

Funkce, podobnost, goniometrie
Funkce

Lineární funkce

OVO: 5.8, 5.9
U: 5.8

OVO: 6.1, 6.2
U: 6. 1, 6.2

OVO: 6.3, 6.4, 6.5
U: 6.2
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Předmět: Matematika
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata



sestaví lineární funkci pro praktické
úlohy ze života



rozpozná lineární lomenou funkci jako
nepřímou úměrnost
rozlišuje přímou a nepřímou úměrnost
v reálném životě
rozpozná kvadratickou funkci



Nelineární funkce


Žák:
Podobnost:
 rozpozná podobné útvary
 rozdělí úsečku v daném poměru
 sestrojí úsečku v daném poměru
 počítá poměr podobnosti ze zadaných
údajů
 rozpozná a počítá podobné trojúhelníky
podle vět sus, ss a uu
 využívá podobnost trojúhelníků pro
počítání příkladů z praxe
 pracuje s mapami různých měřítek a
počítá vzdálenosti na mapě i ve
skutečnosti




v pravoúhlém trojúhelníku pracuje
s přeponou, odvěsnou přilehlou,
odvěsnou protilehlou a počítá jejich
vzájemné poměry
s užitím znaků sin, cos a tg zapisuje
poměry stran v trojúhelníku

Goniometrické funkce

OVO: 6.4, 6.5
U: 6.2

OVO: 7.6, 7.7
U: 7.1, 7.4

EV: 5.5
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Předmět: Matematika
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

 ze znalosti délek stran určuje
velikosti úhlů v trojúhelníku
 ze znalosti úhlů určuje délky stran
 využívá goniometrické funkce pro
praktické výpočty z praxe
Žák:
 určuje jehlan a hledá jeho vlastnosti
 pracuje s pojmy vrchol, podstava,
stěna, hrana… a určuje jejich počet
rýsuje síť jehlanu a určuje jeho
povrch ve správných jednotkách
 počítá objem jehlanu

Jehlan, kužel, koule
Jehlan

Kužel
 určuje kužel a hledá jeho vlastnosti
 pracuje s pojmy vrchol, podstava,
výška, plášť… a určuje jejich počet
 rýsuje síť kužele a určuje jeho povrch
ve správných jednotkách
 počítá objem kužele
 určuje kouli a hledá její vlastnosti
 určuje povrch koule ve správných
jednotkách
 počítá objem koule

Koule

OVO: 7.9, 7.10, 7.11
U: 7.3

MeV: 6.7
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Předmět: Matematika
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 určuje procentní část včetně jednotky
 intuitivně hledá rozdíl mezi věřitelem
a dlužníkem
 pracuje s pojmem úrok, daň z úroku
 počítá roční úrok ze zadané částky
 počítá daň z úroku dle zadání
 rozlišuje mezi pojmy zisk a čistý zisk
 počítá úrok na měsíc, týden, den…
 hledá nejvýhodnější produkt podle
úrokové míry a zdanění úroku
 počítá jednoduché příklady na
složené úrokování, úrokovou míru
pro zadané časové období
 pracuje s pojmy depozitní certifikát,
vkladní knížka, termínovaný vklad
vyhledává údaj RPSN a porovnává
jej s úrokovou mírou

Základy finanční matematiky
OVO: 7.9, 7.10, 7.11
U: 7.3

OVO: 7.9, 7.10, 7.11
U: 7.3

OVO: 5.6, 5.7, 5.9
U: 5.5
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Informační a komunikační technologie
Charakteristika předmětu
Vzdělávací oblast Informačních a komunikačních technologií je v období 1. až 4.ročníku podporována postupným zařazováním výpočetní
techniky a využíváním multimediální pracovny a interaktivní tabule převážně na úrovni technické a didaktické pomůcky. S ohledem na široké
spektrum využití ICT a individuální zájem žáků je zajištěna formou kroužků a volitelných předmětů podpora rozvoje zájmových i profesních
(specializovaných) činností od 1.ročníku.
Předmět Informační a komunikační technologie umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti nezbytné pro efektivní
uplatnění na trhu práce. Aplikační hranice předmětu jsou po stránce tematické, technologické a technické (využitý software a hardware) otevřené
směrem k dalším vyučovaným předmětům a průřezovým vzdělávacím oblastem. S ohledem na dynamiku rozvoje technologií je nutno vzdělávací
oblast ICT každoročně aktualizovat, přizpůsobovat požadavkům společnosti a možnostem školy.
Obsahové , časové a organizační vymezení předmětu:
Předmět Informační a komunikační technologie je vyučován povinně od 5. do 9.ročníku. Předmět je z velké části realizován aktivními
metodami výuky a projektovou formou výuky, která sama o sobě slouží jako prostředek pro vytváření klíčových kompetencí a dosažení
očekávaných výstupů nejen ICT, ale i dalších vzdělávacích oblastí.
Časová dotace předmětu je na 1.stupni rozdělena následovně:
1. stupeň
Ročník
1.
2.
Počet hodin
-

3.
-

4.
-

Časová dotace předmětu na 2.stupni je rozdělena následovně:

Ročník
Počet hodin

2. stupeň
6.
1

7.
1

8.
1

9.
1

5.
1
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Výchovné a vzdělávací strategie
Výuka předmětu Informační a komunikační technologie přispívá k rozvíjení klíčových kompetencí žáků:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel vede žáka k:
- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
- poznání úlohy 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
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů:
- schopnosti formulovat svůj požadavek a využít při interakci s počítačem algoritmické myšlení
- porovnávat informace a poznatky z různých informačních zdrojů a tím dosahovat větší věrohodnosti vyhledaných informací
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní:
- využívání výpočetní techniky ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce
- využívat výpočetní techniky jako prostředku komunikace a vzájemné výměny informací
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální:
- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí
na dosažení kvalitního výsledku
- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské:
- autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka,
technice a životnímu prostředí
- 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
- zaujetí odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní:
- šetrné práci s výpočetní technikou
- poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka
- tvořivému využívání výpočetní techniky při prezentaci výsledků své práce
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Předmět: Informační a komunikační technologie
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
respektuje pravidla bezpečné práce
s hardware i software a postupuje poučeně
v případě jejich závady
chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím

pojmenovává viditelné části počítačového
vybavení a charakterizuje jejich funkci

Seznámení s řádem počítačové
OVO: 1.2; 1.3.;
učebny a zásadami bezpečnosti práce U: 1.6.; 1.7;
Zdravotní rizika spojená
s dlouhodobým využíváním
výpočetní techniky, ergonomická
pravidla při práci s počítačem

Popis a charakteristika funkce
viditelných částí počítačového
vybavení
Hardware – počítač, monitor,
klávesnice, myš, tiskárna, scanner,
sluchátka

U: 1.2.;

rozlišuje mezi přihlášením/odhlášením ze sítě
a vypnutím/zapnutím počítače
Počítačová síť, server, stanice
Uživatelské jméno, heslo
vstupní příkazy zadává prostřednictvím
Uživatel a jeho práva
klávesnice a myši
tiskne výstupy na přednastavené tiskárně
Software – programové vybavení,
OVO: 1.1.;
reguluje hlasitost zvukových výstupů
operační systém, multimediální SW, U: 1.3.; 1.5.;
využívá základní standardní funkce počítače výukový SW, počítačové hry,
a jeho nejběžnější periferie
Orientace na klávesnici, práce s myší
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Předmět: Informační a komunikační technologie
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
používá výukový software jako zdroj
informací, nástroj sebevzdělávání

Informace, výukový SW jako zdroj
informací, ověřování pravdivosti
informace
vlastními slovy formuluje souvislosti mezi
Proměny způsobu přenosu informací
společenským, technickým vývojem
v historických souvislostech,
společnosti a proměnami přenosu informací hodnota informace
Médium
k vyhledávání informací na Internetu používá Internet, internetová adresa
jednoduché a vhodné cesty
Internet Explorer, adresní řádek,
porovnává informace z různých informačních klíčová slova
zdrojů
Formální podoba internetové adresy
porovnává výhody a nevýhody různých
informačních zdrojů
Komunikace, základní způsoby
ke komunikaci používá služeb Internetu
komunikace a její pravidla
formuluje klady a zápory elektronické
e-mail, chat, telefonování
komunikace
Formální podoba elektronické adresy

OVO: 2.2.;
U: 1.1.; 2.1.;

ke zpracování textových informací používá
dostupný textový editor
provádí základní formátování textu
při práci v textovém editoru používá klávesy
a klávesové zkratky se specifickou funkcí

OVO: 3.1.;
U: 3.1.;

Textový editor
WordPad
Microsoft Word (*.doc)
psaní velkých písmen, znaků
s diakritikou, mazání textu
Shift, CapsLock, mezerník, Delete,
BackSpace, Enter
CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X
Formát písma (velikost, řez, font)

Vlastivěda
Muv

OVO: 2.1.; 2.3.;
U: 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.;
MeV: 6.3.;
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Předmět: Informační a komunikační technologie
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
porovnává a prakticky formou hry ověřuje
ATF, ZAV-hry, písmenka
efektivnost desetiprstové hmatové techniky a Prstoklad psaní naslepo
důležitost orientace na klávesnici při práci
s počítačem
upravuje a vytváří obrázky v jednoduchém
grafickém editoru
jednoduchou modifikací předdefinovaných
tvarů vytváří animace

Úpravy obrázků a fotografií
*.bmp, *.jpg, *.gif
Statický a dynamický obraz
Animace, dynamika obrazu
*.gif
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Předmět: Informační a komunikační technologie
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
respektuje pravidla bezpečné práce
s hardware i software a postupuje poučeně
v případě jejich závady
chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím

Seznámení s řádem počítačové
OVO: 1.2.; 1.3
učebny a zásadami bezpečnosti práce U: 1.6.; 1.7
Adresářová struktura, etika chování
ve sdíleném prostoru na serveru

zdraví
OSV1.3.2.
vytváření povědomí o
kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost

při práci používá standardní funkce počítače Hardware
OVO: 1.1.
a jeho nejběžnější periferie
vstupní/výstupní zařízení
U: 1.2.
jednotlivá zařízení pojmenovává, popisuje
základní počítačová sestava/periferie
jejich funkci a třídí je
rozlišuje základní bloky na klávesnici,
pojmenovává je; při práci používá klávesy se
speciální funkcí a rozumí anglickým
výrazům, které je označují

Klávesnice
Shift, Enter, CapsLock, NumLock,
Tabulátor, Delete, BackSpace, Home,
End
numerická, alfanumerická část
klávesnice, funkční klávesy

porovnává a prakticky ověřuje efektivnost
desetiprstové hmatové techniky a důležitost Prstoklad psaní naslepo
orientace na klávesnici při práci s počítačem Ergonomická pravidla pro práci
s počítačem
Eliminace negativních vlivů při práci
s počítačem
ATF, ZAV-HRY, Písmenka
(software)

Muv: 4.4.;
význam užívání cizího
jazyk jako nástroje
dorozumění a
celoživotního vzdělávání
anglický jazyk
základy administrativy –
volitelný předmět
Psaní na počítači –
kroužek
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Předmět: Informační a komunikační technologie
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
z nejčastěji užívaných zkratek počítačové
terminologie vyvozuje český význam
označení zařízení, komponenty
popisuje funkci základních komponent
v počítači
porovnává parametry jednotlivých zařízení
vyjádřené v příslušných jednotkách
prakticky aplikuje uživatelské převodní
vztahy mezi velikostí informací, kapacitou
datových médií (kilo, mega, giga)

Hardware
PC, HDD, FD, RAM, ROM, CDROM, CD-R/RW, modem
konfigurace

OVO: 1.1.;
U: 1.2.;

U: 4.1.;
kapacita, rychlost, frekvence
uchování informací, média (HDD,
CD, DVD, flash, disketa, MP3..)
bit, Byte, KB, MB, GB,
Hz, MHz, GHz

rozlišuje programové vybavení na základě
jeho využití a licenčního ujednání
respektuje ochranu práva k duševnímu
vlastnictví

Software
freeware, shareware, demoverze,
betaverze,
výukový SW, komunikační SW,
počítačové hry, …
operační systém, typy operačních
systémů

provádí základní úpravy pracovní plochy a
uživatelské prostředí systému Windows
k některým změnám používá myš i
klávesnici (funkční klávesy, klávesové
zkraty, klávesy)
využívá nápovědy systému Windows

Windows, Microsoft
tapety, zástupce (zástupce pro snadné
spouštění), ikona, hlavní panel,
nastavení klávesnice (CS/EN), času,
přejmenování zástupců, mazání
zástupců
F2, F1, ALT+SHIFT, DELETE,
SHIFT+DELETE

Muv: 4.4.;
význam užívání cizího
jazyk jako nástroje
dorozumění a
celoživotního vzdělávání
anglický jazy
Fyzika
Matematika

U: 1.3.; 4.1.;

VDO 2.1.
MED 6.6.
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Předmět: Informační a komunikační technologie
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
k orientaci v dostupné adresářové struktuře
využívá program Průzkumník a Tento
počítač
vytváří a uspořádává vlastní adresářové
struktury
k zadávání příkazů pro požadované změny
ve struktuře používá klávesnici (klávesy,
klávesové zkratky) i myš (kontextová
nabídka)
porovnává efektivnost uchovávání dat na
místních a síťových discích
dává do souvislostí informace o souboru,
které čte z kontextové nabídky – vlastnosti
obnovuje soubory, složky odstraněné do
Koše
vyhledává soubory v adresářové struktuře
pomocí Průzkumníku na základě
poskytnutých informací
rozlišuje a pojmenovává typy oken ve
Windows
při práci efektivně využívá změny velikosti a
polohy jednotlivých oken
pro své složky navrhuje a vytváří vlastní
ikony

U 1.4.
Adresářová struktura
složka, soubor
síťové disky, místní disky
mechanika pružného a optického
disku
cesta
kopírování, přesun, odstranění
CTRL+X, CTRL+V, CTRL+C,
DELETE, SHIFT+DELETE, F2
místní nabídka (kontextová)
LAN, server,
Vlastnosti souboru (přípony,
software, umístění, změny, velikost)
*.exe, *.bmp, *.jpg, *.txt, *.xls,
*.doc, *.html, *.gif, *.lnk, *.ico
oblast hledání (adresářová struktura)
informace o souboru (částečné
informace o souboru)
dialogové, aplikační, dokumentové
okno
freeware FX Icons /Malování
(atributy)
ikona, *.ico, 32x32px
soubor-vlastnosti-změna ikony
adresářová struktura procvičení

Mediální výchova
EV
Dějepis
Anglický jazyk

Mediální výchova
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Předmět: Informační a komunikační technologie
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
pojmenovává a charakterizuje osoby podle
přístupu k programovému vybavení
vytvoří jednoduchý program v prostředí
Baltík

ke komunikaci si vybírá vhodný a dostupný
technický nástroj
na základě praktické zkušenosti vytváří
pravidla pro komunikaci prostřednictvím
moderních technologií
porovnává a hodnotí vliv techniky na životní
styl, mezilidskou komunikaci, vývoj českého
jazyka a ekonomickou stránku profesního
uplatnění v oblasti výpočetní techniky
na základě praktické zkušenosti popisuje
vznik, transformaci, distribuci informace a
charakterizuje cílového adresáta
porovnává informace z různých zdrojů

U 1.4.
programátor, uživatel, hacker,
gambler, cracker
Cvičení – Jsem programátorem
(prostředí Baltík 3)
Baltík 3
program, algoritmus, cyklus,
animace, zvuk
Internetové služby
Skype, chat, telefony, SMS, MMS,
ICQ, e-mail
Pravidla mezilidské komunikace
Vývoj komunikačních nástrojů,
společenský podtext rozvoje nových
technologií
Přenos informací, Média
Znakový systém, kódování a
dekódování
Hodnota informace
Internet, denní tisk, časopisy, knihy,
televize, rozhlas, přímá komunikace

vlastní názory a myšlenky vyjadřuje psaným Obrázky
textem a obrazovým (vizuálním) znakovým *.jpg, *.bmp, *.gif
systémem
formáty obrázků, velikost obrázků

OVO: 4.1.;
U: 4.1; 4.2; 4.3;

Mediální výchova
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Předmět: Informační a komunikační technologie
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
hodnotí význam vizuálních informací
v současné společnosti, analyzuje jejich
obsah
při práci s obrazovým materiálem používá
dostupných technických a technologických
nástrojů

Malování, WordPad (Word)
Digitální fotoaparát
scanner
SW – Malování, Pixia, Piccaso

OVO: 3.1;
U: 3.1;
MeV:6.3.
Stavba mediálních sdělení
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Předmět: Informační a komunikační technologie
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
identifikuje data vytvořená a editovatelná ve
Wordu
popisuje základní části aplikačního okna
Wordu
podle potřeby upravuje vzhled aplikačního
prostředí

Word (*.doc), Office, Microsoft
textový editor
opakování – typy oken ve Windows
panely nástrojů a jejich zobrazení
plovoucí panely

porovnává a prakticky ověřuje efektivnost
desetiprstové hmatové techniky a důležitost
orientace na klávesnici při práci v textovém
editoru

opakování - prstoklad psaní naslepo,
ergonomická pravidla pro práci
s počítačem

při práci používá klávesy a klávesové
zkratky s funkcemi usnadňujícími práci ve
Wordu

Delete, Insert, Home, End, Page Up,
Page Down, Backspace, Shift,
CapsLock, CTRL + xxx

zohledňuje konečnou podobu výstupu
(elektronická/tištěná) a možnosti výstupních
zařízení

náhled, vzhled stránky (orientace,
okraje, zarovnání, formát…)

uplatňuje základní estetická a typografická
pravidla a normy pro práci s textem a
obrazem
při výběru dostupných nástrojů textového
editoru a tiskových médií respektuje účel
vytvářeného souboru

OVO: 5.1.; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5;
U:3.1.; 5.1;

vzhled stránky, formátování písma,
odstavců, tabulátory, sloupce,
tabulky, ohraničení a stínování,
odrážky a číslování, …
úřední dopis, životopis, cedule na
dveře, článek, inzerát, oznámení,
obálky, transparentní fólie, kartón,
formáty A4, A5

Základy administrativy
kroužek psaní na počítači

anglický jazyk

český jazyk
typografie, DTP
tištěná média
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Předmět: Informační a komunikační technologie
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
textový editor používá v nabízených
možnostech k vytváření a zpracování
grafických výstupů
upravuje vzhled (formát) a pořadí použitých
objektů
vytvářené tiskoviny doplňuje (ilustruje)
obrázky a fotografiemi
obrázky kreslí a fotografie upravuje
v grafických programech
při použití obrazového materiálu z Internetu,
tištěných publikací respektuje autorská práva
a přiznává použití zdroj

panel nástrojů Kreslení (automatické OVO 5.1.
tvary, WordArt, textové pole, čára,
OVO 5.2.
šipka, obdélník, elipsa, klipart, 3D
OVO 5.3.
OVO 5.5.
U 5.1.
U 5.4.
grafický editor,
fotoaparát, scanner
Internet
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Předmět: Informační a komunikační technologie
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
identifikuje soubory editovatelné v Excelu,
umí je vyhledat v adresářové struktuře
podle potřeby upravuje vzhled aplikačního
prostředí

Excel, Office, *.xls
popis aplikačního okna
sešit, list, buňka
adresa buňky
změna velikosti aplikačního okna
zobrazování panelů nástrojů
plovoucí panely

grafickou podobu textu, buněk, sloupců,
řádků a textových polích upravuje na
základě estetických a typografických
pravidel
zpracovávané téma vhodně dokresluje a
ilustruje fotografiemi, obrázky, kliparty

OVO 4.1.
U 4.1.
U 4.2.
OVO 5.1.
OVO 5.2.
OVO 5.4.
OVO 5.5.
U 5.1.
formát písma (řez, velikost, barva,…) U 5.2.
formát buňky (zarovnání, vzorky,
zámek…)
sloupec, řádek - vlastnosti
automatické tvary, textové pole
obrázek, klipart

při práci zohledňuje konečnou podobu
výstupu (elektronická/tištěná) a možnosti
výstupních zařízení

náhled, vzhled stránky (orientace,
okraje, zarovnání, formát…)
zobrazení/skrývání sloupce/řádku

využívá tabulkového kalkulátoru ke
grafickému vyjádření sledovaných jevů,
funkčních závislostí

graf, typy grafů (popisky, legendy)

vhodně aplikuje základní matematické a
statistické funkce

suma, průměr, součin, druhá
odmocnina
složená funkce
podmíněné formátování

Matematika
Fyzika
- funkční závislosti a
jejich grafické vyjádření
- statistická šetření
- finanční matematika
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Předmět: Informační a komunikační technologie
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
orientuje se v rozsáhlejších databázích, na
základě požadavku (podmínky) získává
požadované informace
zpracovává a vyhodnocuje informace
z vlastního šetření, průzkumu a měření
porovnává informace z různých zdrojů
včetně vlastního šetření
využívá moderních periferií (čidla, měřící
stanice)

ke grafickému znázornění matematických
jevů a zákonitostí
ke komunikaci používá dostupných nástrojů

data, filtr,

Projekt – „Firma Šik“
Projekt - Závody v pěstování fazolí
Projekt – „Rosnička“

Cabri II +
e-mail, chat, ICQ

Fyzika
Zeměpis
- meteorologie

Matematika
Technické kreslení
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Předmět: Informační a komunikační technologie
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
identifikuje data editovatelná v PowerPointu
přizpůsobuje si vzhled aplikačního prostředí
PowerPointu
uplatňuje základní estetická a typografická
pravidla pro zpracování prezentace
využívá dynamických prvků a zvukových
efektů PowerPointu

PowerPoint, Office
Zobrazit – Panely nástrojů
prezentace, snímek, řazení snímků
fonty, barevnost, šablony

Multimediální výchova

animace, přechody snímků,
načasování

sbírá a třídí informace, posuzuje jejich
závažnost a vzájemnou návaznost
s informacemi pracuje v souladu o duševním ochrana práv k duševnímu
vlastnictvím
vlastnictví, copyright, informační
etika
převádí do digitální podoby obrazový
materiál
pořizuje a zpracovává vlastní
fotodokumentaci
práce se scannerem a digitálním
nahrává mluvený komentář
fotoaparátem
zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v multimediální formě

OVO 5.3.
U 5.4.
OVO 5.4.
OVO 5.5.
U 5.3.

práce s mikrofonem, softwarem pro
nahrávání zvuků
Ročníková práce – projekt

vybírá si z nabídky
vypsaných témat pro
zpracování projektu
(prezentace)
plánuje si svou práci,
respektuje stanovené
termíny a podmínky
činnosti
konzultuje svoji práci
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Prvouka
Charakteristika předmětu
Prvouka patří do tematického okruhu Člověk a jeho svět. Tento předmět je zařazen do 1. – 3. ročníku pod názvem 1. období. Na
prvouku navazuje ve 4. – 5. ročníku přírodověda a vlastivěda.
V prvouce se prolíná učivo společenskovědní s přírodovědným a s výchovou ke zdraví. Jedná se o první vstup do poznání živé a neživé
přírody, člověka a jeho souvztažnosti. Žáci si osvojují základní pracovní návyky a dovednosti. Při tom všem si uvědomují i širší souvislosti a
vztahy. Mezi hlavní cíle patří:
-

podnícení zájmu o učení
rozvoj tvořivosti a zvídavosti
uvědomení si vztahu k domovu a rodině
pochopení vazby přírodního a životního prostředí
připravit žáky na efektivní upevňování mezilidských vztahů ve společnosti jako celku, na rozvoj žádoucích postojů a morálně volních
vlastností žáků

Tento předmět uvádí žáky do prostředí školy a řádu běžného školního života a pomáhá žákům překlenout náročné období, kterým je pro ně zahájení
pravidelné školní docházky. Předmět však především žákům předkládá nové poznatky a dovednosti z různých oblastí života a vytváří předpoklady
pro formování základních pracovních i režimových návyků a dává podněty k rozvoji schopností, účelně organizovat čas práce, zábavy a odpočinku
podle vlastních potřeb a oprávněných nároků jiných.
Časové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět prvouka se vyučuje v této hodinové dotaci:
Ročník
Počet hodin

1. stupeň
1.
2

2.
2

3.
3

4.
-

5.
-

Obsahové a organizační vymezení předmětu:
V tomto předmětu se prolíná učivo společenskovědní s přírodovědným a s výchovou ke zdraví. Jedná se o první vstup do poznání živé a neživé
přírody, člověka a jeho souvztažnosti.
Cílem tohoto předmětu je, aby si žáci osvojili základní pracovní návyky a dovednosti, které později využijí ve svém praktickém životě.
Prostřednictvím tvůrčí a radostné atmosféry pozorují a poznávají, co všechno zajímavé je možné najít ve světě, který nás obklopuje. Mezi další
hlavní cíle patří:
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- osvojení si schopnosti vnímavě sledovat život kole sebe, orientovat se v něm, chápat uspořádání skutečností
- naučit žáky vyjadřovat vlastní názory v přiměřené mezilidské komunikaci a respektovat názor druhých
- podnítit u žáků zájem o učení, rozvoj tvořivosti a zvídavosti
- pochopit vazbu přírodního a životního prostředí
- osvojit si potřebné základní vědomosti o sobě, živočiších a rostlinách, jiných lidech, o škole, o rodině, o činnostech a výtvorech lidí, o vztazích
mezi lidmi
- osvojit si základní dovedností návyky potřebné k plnění vzdělávacích i jiných povinností úkolů
- naučit se chápat význam spolupráce
Prvouka je koncipována jako soubor vzdělávacích námětů, které jsou podle obsahové příbuznosti členěny do jednotlivých témat, ale ve své podstatě
tvoří jeden celek vnitřně propojený zřejmými souvislostmi a vztahy.
Výuka probíhá nejen v učebnách, ale dle možností a uvážení mohou učitelé využívat prostorů školy, parků v okolí nebo nabídky dopravního
hřiště, ekologických center… Osvojování učiva je založeno především na různých činnostech, hrách podporujících tvořivé poznávání, osvojování
potřebných dovedností a utváření vztahu k okolnímu světu. Základem je pozorování, pojmenovávání a porovnávání skutečnosti, její zachycení a
hodnocení ve vlastních názorech, sledování životních situací a jejich ,,napodobování.“. Každý učitel má možnost dle své fantazie a svého vlastního
uvážení doporučené činnosti dále doplňovat, dotvářet a rozvíjet. Důležitou roli zde hraje také schopnost učitele vytvářet vhodný pracovní režim a
klima, které by mělo žákům umožnit ověřit si vlastní poznatky a dovednosti v praxi. Ke splnění cílů tohoto předmětu si každý učitel vybírá vhodné
metody, formy, prostředky práce a snaží se využívat mezipředmětových vztahů.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetence k učení:
- motivujeme žáky pro celoživotní a pozitivní vztah k učení
- vedeme žáky k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět a co by mohlo ovlivnit jejich život
- vedeme žáky poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí
- upevňujeme u žáků preventivní chování
- učíme žáky orientaci ve světě informací, využíváme časového a místního propojování historických, zeměpisných a kulturních informací
- společně řešíme a třídíme informace podle zvolených nebo zadaných kritérií
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetence k řešení problémů:
- učíme žáky rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých lidí
- učíme žáky poznávat a ovlivňovat jejich jedinečnost
- pomáháme žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům především samostatně
- učíme žáky využívat informační zdroje - práce s odbornou literaturou, encyklopediemi, internetem
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetence komunikativní
- rozvíjíme a rozšiřujeme u žáků slovní zásobu v osvojovaných tématech – mluvní cvičení, rozhovory, diskuze
- vedeme žáky k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní,bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci – prezentace
individuální či skupinové
- učíme žáky pojmenovávat pozorované skutečnosti a zachycovat je ve vlastních projevech, názorech, výtvorech a projektech
- rozvíjíme u žáků schopnost vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i k okolnímu světu (komunitní kruh)
- podporujeme u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemnému naslouchání a zdůvodňování svých závěrů a postojů
-vedeme žáky ke vzájemné pomoci a ochotě spolupracovat a vzájemně si pomáhat
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetence sociální a personální
- učíme žáky pracovat v týmu a efektivně spolupracovat při řešení problémů
- učíme žáky vzájemně respektovat názory druhých a přispívat k diskusi
- učíme žáky věcně argumentovat
- vedeme žáky k oceňování svých názorů a přínosů, ale rovněž i lidí ze svého okolí
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetence občanské
- rozvíjíme u žáků ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům – exkurze, tematické vycházky
- motivuje žáky k hledání možnosti aktivního uplatnění při ochraně přírody
- vedeme žáky k respektování a ochraně našich tradic, kulturním a historickém dědictví
- vedeme žáky k pochopení ekologických souvislostí a environmentálních problémů
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetence pracovní
- prostřednictvím individuální či skupinové práce vedeme žáky k utváření pracovních návyků
- používáme při práci různé materiály, nástroje a vybavení
- učíme žáky využívat získaných znalostí a zkušeností a propojovat je s praktickým životem
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Předmět: Prvouka
Ročník: 1.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

-

vyznačí v jednoduchém plánu místo
svého bydliště a školy, cestu na určené
místo a rozliší možná nebezpečí v
nejbližším okolí

Škola:
prostředí školy, organizace života ve
škole, orientace žáků v prostředí
školy, činnosti ve škole, okolí školy,
bezpečná cesta do školy

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi
využívá časové údaje při řešení
různých situací v denním životě,
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti

Naše rodina:
postavení jedince v rodině, role členů
rodiny, příbuzenské a mezigenerační
vztahy, život a funkce rodiny,
zaměstnání, pravidla slušného
chování, práce a zábava, prostředí
domova (náš dům, náš byt),
Vánoce, příprava na Vánoce,
Nový rok, režim dne, roční období

OVO: 1.1
U: 1.1; 1.2
OVO: 4.1
U: 4.5

OVO: 2.1
U: 2.1; 2.2; 2.3

uplatňuje základní hygienické
režimové a jiné zdravotně preventivní
návyky s využitím elementárních
znalostí o lidském těle, projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah
ke zdraví, dodržuje zásady bezpečného
chování tak, aby neohrožoval zdraví
své a zdraví jiných

Lidské tělo:
základní části (hlava, krk, tělo,
končetiny), rozdíly mezi lidmi,
zdraví a nemoc, úraz;
zdravá výživa, režim dne, pitný
režim, zdravá strava;
rostliny na jaře, domácí zvířata a
jejich mláďata

OSV: 1.3.1; 1.3.2; 1.1.5
OSV: 1.1.3; 1.3.2; 1.1.5

OVO: 4.1
U: 1.4
OVO: 3.1
U: 3.1
OVO: 5.1; 5.2
U: 5.1

-

OSV: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3;
1.2.1; 1.2.3; 1.2.4; 1.3.1
EV: 5.1; 5.3
MuV: 4.1
OSV. 1.2.2; 1.2.3

OVO: 4.1

OSV: 1.1.3; 1.2.3; 1.3.1;
1.3.2
MuV: 4.1
EV: 5.4
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Předmět: Prvouka
Ročník: 1.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- odvodí význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností

Zaměstnání práce dospělých

OVO: 2.2
U: 2.2

EV: 5.1; 5.3
OSV:

-

začlení svou obec (město) do
příslušného kraje a obslužného centra
ČR, pozoruje a popíše změny
v nejbližším okolí, obci, městě

Obec (město), její části, poloha
OVO: 1.2
v krajině, minulost a současnost obce U: 1.3
(města), význačné budovy, dopravní
siť

MuV: 4.2; 4.3
OSV. 1.2.3; 1.1.4
EV: 5.1; 5.2; 5.3; 5.4

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata
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Žák:
-

-

-

-

-

vyznačí v jednoduchém plánu místo
svého bydliště a školy, cestu na
určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
pozoruje, popíše a porovnává
viditelné proměny v přírodě v
jednotlivých obdobích, roztřídí
některé přírodniny podle nápadných
určujících znaků
využívá časové údaje při řešení
různých situací v denním životě,
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti
a budoucnosti
roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků
využívá časové údaje při řešení
různých situací v denním životě,
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti
a budoucnosti
pozoruje, popíše a porovnává
viditelné proměny v přírodě v
jednotlivých obdobích, roztřídí
některé přírodniny podle nápadných
určujících znaků

Předmět: Prvouka,
Ročník: 2.
Předmět: Prvouka
Ročník: 2.

Prostředí ve kterém žijeme
Náš domov - město, vesnice, domov
Rodina, byt, role členů rodiny,
příbuzenské a mezigenerační vztahy,
život a funkce rodiny, profese rodičů
Společnost a bezpečný svět, riziková
místa a situace
Podzim - proměny ročního období
Zelenina X ovoce, ovocné stromy X keře
Listnaté stromy, jehličnaté stromy
Lidé a čas - orientace v čase a časový
řád, kalendář, měsíce, dny v týdnu,
hodina, minuta, sekunda, minulost,
současnost, budoucnost
Práce a volný čas
Suroviny a výrobky
Proměny přírody na jaře
Stromy na jaře
Ptáci tažní a jejich hnízda
Ptáci stálí a jejich hnízda
Hospodářská zvířata
Na louce
Na poli
Okrasné květiny
Vánoce
Zima - volně žijící dom. a hosp. zvířata

OVO: 1.1
U: 1.1; 1.2

OSV: 1.1.1; 1.1.3; 1.1.4;
1.2.1; 1.3.1

OVO: 4.1
U: 4.5

EV: 5.1; 5.3; 5.4
OSV: 1.1.1; 1.1.2;
1.1.3;1.3.1
EV: 5.1

OVO: 3.1
U: 3.1

OSV: 1.3.1; 1.3.2
MuV: 4.1; 4.2; 4.3

OVO: 4.2
U: 4.5
OVO: 3.1
U: 3.1
OVO: 4.1
U: 4.7
OVO: 5.1; 5.2
U:4.7
OVO:
U: 4.8

OSV. 1.3.2
EV: 5.4
OSV: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3
EV: 5.3; 5.4
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

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 volného času
- pozoruje, popíše a porovnává viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých
obdobích, roztřídí některé přírodniny
podle nápadných určujících znaků
- rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její
estetické hodnoty a rozmanitost
- 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
- pozoruje, popíše a porovnává viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých
obdobích, roztřídí některé přírodniny
podle nápadných určujících znaků
Předmět: Prvouka
Ročník: 3.

Hygiena, nemoc, zdravá strava, první
pomoc, škodlivost návykových látek
působení lidí na krajinu a životní
prostředí

Jaro - stromy, rostliny, ZOO,
Botanické zahrady
chráněná území, dominanty v místní
krajině, významná místa
práce dospělých , obchod, firmy,
mezilidské vztahy, soužití lidí,
nevhodné chování,
léto - ryby, obilí, trávy

OVO: 4.1
U: 4.7

V lese a u lesa
U vody a ve vodě

OVO 1.3
U 4.7

EV: 5.1; 5.4
EV: 5.1; 5.4

OVO: 1.3
U: 1.1; 1.4
OVO: 2.1
U: 2.1; 2.2
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- začlení svou obec (město) do
příslušného kraje a obslužného centra
ČR, pozoruje a popíše změny v
nejbližším okolí, obci, městě, rozliší
přírodní a umělé prvky v okolní krajině
a vyjádří různými způsoby její
estetické hodnoty a rozmanitost,
vyznačí v jednoduchém plánu místo
svého bydliště a školy, cestu na určené
místo a rozliší možná nebezpečí v
nejbližším okolí
- využívá časové údaje při řešení
různých situací v denním životě,
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti, pojmenuje některé
rodáky, kulturní či historické památky,
významné události regionu,
interpretuje některé pověsti nebo báje
spjaté s místem, v němž žije, uplatňuje
elementární poznatky o sobě, o rodině
a činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci
lidí, na příkladech porovnává minulost
a současnost

Předmět: Prvouka

místní krajina, poloha v krajině,
orientační body a linie, světové
strany, mapy obecně zeměpisné a
tematické
naše vlast, domov, krajina, národ,
státní symboly, armáda ČR, sousední
státy místní krajina - minulost a
současnost obce
proměny způsobu života, bydlení,
předměty denní potřeby, minulost
kraje a předků, domov, vlast, rodný
kraj
lidé a technika - třídění látek, změny
látek a skupenství, vlastnosti,
porovnávání látek, měření veličin s
praktickým užíváním základních
jednotek
Neživá příroda
Vesmír a Země, sluneční soustava,
den a noc, roční období, voda a
vzduch, výskyt vlastnosti a formy
vody, oběh vody v přírodě,
vlastnosti, složení, proudění vzduchu,
význam pro život

OVO: 1.2

OSV: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1;
1.2.4

U: 1.1; 1.2; 1.3
EV: 5.1; 5.3; 5.4
OVO 1.1
OVO: 3.1
U: 3.2; 3.3; 3.4
OVO: 3.1
U: 3.1
OVO: 4.1
U: 4.1

OVO: 5.1; 5.2

OSV: 1.1
VDO: 2.1; 2.2
MuV: 4.1; 4.2; 4.3
EV: 5.1; 5.3; 5.4
OSV: 1.1.5
EV: 5.4
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Ročník:

3.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- roztřídí některé přírodniny podle
určujících znaků, provádí jednoduché
pokusy u skupiny známých látek,
určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny
- uplatňuje základní hygienické režimové
a jiné zdravotně preventivní návyky s
využitím elementárních znalostí o
lidském těle, projevuje vhodným
chováním a činnostmi vztah ke zdraví,
dodržuje zásady bezpečného chování
tak, aby neohrožoval zdraví své a
zdraví jiných
- chová se obezřetně při setkání
s neznámými lidmi, odmítne
nepříjemnou komunikaci, v případě
nutnosti požádá o pomoc
- uplatňuje základní pravidla účastníků
silničního provozu, jedná, aby
neohrožoval zdraví své a jiných
- -ovládá způsoby komunikace
s operátory tísňových linek
- reaguje adekvátně na pokyny
dospělých při mimořádných situacích
- roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků
Předmět: Prvouka

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

U: 4.3

Člověk a jeho růst, vývoj a zdravá
výživa
Lidské tělo – stavba těla, životní
projevy a potřeby, základní stavba a
funkce
Rodina
Lidé a čas, lidé a technika

OVO: 5.1

U: 5.1
OVO: 4.2

OSV: 1.1.2; 1.1.3; 1.1.5;
1.2.1; 1.2.1; 1.2.1; 1.2.3;
1.3.1; 1.3.2
EV: 5.1; 5.2; 5.4

Člověk mezi lidmi
Člověk a zdraví
První pomoc
Základní dopravní situace a značky
OVO: 5.2, 5.3
Čísla tísňových linek
Stavba těla rostlin, dřeviny, byliny a
jejich znaky ovocné stromy, zelenina
obratlovci, bezobratlí, savci, ptáci
Hmyz, rostliny na polích a na poli,
loukách, u vody- ve vodě obiloviny,
okopaniny, luštěniny

OSV 1.2.2, 1.1.3, VDO
2.2
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Ročník:

3.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

Typy lesů, lesní patra, lesní byliny,
houby, lesní zvěř, voda, ryby,
obojživelníci, plazi, vodní ptáci,
vodní savci
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Přírodověda
Charakteristika předmětu:
Přírodověda patří do tematického okruhu Člověk a jeho svět. Tento předmět je zařazen do 1. – 3. ročníku pod názvem Prvouka. Na
prvouku navazuje ve 4. – 5. ročníku přírodověda a vlastivěda.
V přírodovědě poznávají žáci 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 uvědomovali, 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 přispívat k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a
k trvale udržitelnému rozvoji.
Předmět také žákům předkládá nové poznatky a dovednosti z různých oblastí života a vytváří předpoklady pro formování základních pracovních i
režimových návyků a dává podněty k rozvoji schopností, účelně organizovat čas práce, zábavy a odpočinku podle vlastních potřeb a oprávněných
nároků jiných.
Časové vymezení předmětu:
Předmět navazuje na výuku prvouky v 1.-3.ročníku a jeho výuka je v následujícím rozsahu:
Ročník
Počet hodin

1. stupeň
1.
-

2.
-

3.
-

4.
2

5.
2

Obsahové a organizační vymezení předmětu: Do předmětu jsou zařazeny tematické oblasti živé a neživé přírody. V rámci učiva týkajícího se
živé přírody se žáci seznámí s faunou a florou, stejně jako s lidským tělem.
V kapitolách týkajících se přírody neživé se žáci seznamují se základy fyziky,
s Vesmírem, technikou, ale i se základními poznatky geologie, chemie.
Žáci se postupně seznamují s rozmanitostí organismů, stavbou těla, životem v různých přírodních podmínkách. Při vyučování klademe důraz
na konkrétní zkušenosti žáků, využíváme metodu přímého pozorování
při vycházkách a exkurzích.
Ve výuce vedeme žáky k tomu, aby chápali život v souvislostech, učili se chápat vztahy v přírodě a přírodních společenstvech, zabývali se
aktivně otázkami ochrany životního prostředí.
Důležité je,aby si žáci uvědomili princip rovnováhy v přírodě a důsledky narušení této rovnováhy, a to především ve vztahu k lidské
činnosti.
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V kapitolách zabývajících se stavbou a funkcí lidského těla klademe především důraz na otázky zdraví a zdravého životního stylu. Děti se
seznamují se zásadami správné výživy, s důležitostí přiměřené pohybové aktivity apod. Dále děti učíme základům první pomoci a s
nebezpečím spojeným
se zneužíváním návykových látek, v tomto věku především se zaměřením
na prevenci kouření.
V kapitolách zabývajících se neživou přírodou seznamujeme děti
se základními poznatky o látkách a jejich vlastnostech, o základních fyzikálních veličinách a jejich měření. Zvlášť se zabýváme vzduchem a
vodou. Zde propojujeme problematiku přírody živé a neživé.
Žáci se seznamují s pojmy půda, horniny, nerosty, uvědomují si postavení Země ve Vesmíru, příčiny střídání dne a noci a ročních období a
význam Slunce pro život na Zemi.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetence k učení
- umožňujeme žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie, odbornou
literaturu, internet a další dostupné informační zdroje
- umožňujeme žákům získávat informace o přírodě, učíme se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování
- učíme žáky operovat s obecně užívanými termíny, znaky, symboly, uvádět věci do souvislostí a propojovat je a systematicky a efektivně je
využívat v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
- Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetence k řešení problémů
- zařazuje metody, při kterých dochází k objevům, řešením a závěrům (prezentace, týmové úkoly)
- při řešení modelových situací učíme žáky řešit zadané problémové úkoly, správně rozpoznat, pochopit, rozmyslet a vyřešit problém, dokázat se
správně rozhodovat v různých životních situacích (ročníkové práce)
- učíme žáky vyhledávat informace vhodné k řešení problémů, využívat logické a empirické postupy
- rozvíjíme u žáků kritické myšlení a schopnost obhájit svoje rozhodnutí a uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetence komunikativní
- vedeme žáky k používání správné terminologie
- rozšiřujeme u žáků slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných
skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
- učíme žáky vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory
a podněty druhých lidí

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetence sociální a personální
- zadáváme žákům takové problémové úkoly, při kterých mohou pracovat společně
- pracujeme se žáky ve dvojici – ve skupině, učíme je spolupráci s druhými, vzájemnému porozumění
- při řešení daného úkolu dbáme na respektování názorů a zkušeností druhých
- zajímáme se o rady, náměty, názory a zkušenosti žáků
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetence občanské
- rozvíjíme u žáků ohleduplný vztah k přírodě
- vyžadujeme od žáků dodržování pravidel slušného a společenského chování, dodržování norem (školní řád)
- učíme žáky poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učíme je tolerantnímu chování a
jednání, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení
vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých lidí, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
- při vyhodnocování práce umožňujeme každému žákovi zažít pocit úspěchu a radosti
- vedeme žáky k pochopení ekologických souvislostí a environmentálních problémů, respektování požadavků na kvalitní životní prostředí (výlety,
školy v přírodě)
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetence pracovní
- umožňujeme žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat
- vedeme žáky ke správným způsobům použití pomůcek, vybavení, techniky
- vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
- utváříme u žáků správné pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, při které dodržují určená pravidla
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Předmět: Přírodověda
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
- Objevuje a zjišťuje propojenost prvků
živé a neživé přírody, princip
rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem
přírody a činností

Živá a neživá příroda
Podmínky života na Zemi

OVO: 4.6; 4.7,4.8
U: 4.5; 4.6; .8

EV 5.2; 5.3; 5.4

OVO: 4.7
U: 4.5

OVS 1.1.1; 1.1.; 1.2.4;
1.3.2

Třídění rostlin a živočichů
Význam půdy a potravní řetězec
Ekologie, ochrana podmínek života
na Zemi

-

-

Zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů,
zdůvodní podstatné vzájemné vztahy
mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů
prostředí

V lese
Význam lesa
Jehličnaté a listnaté stromy a keře
v lesním porostu

EV 5.1

Lesní byliny a houby
Živočichové žijící ve společenství
lesa

Lidská obydlí
Porovnává na základě pozorování
projevy života na konkrétních
Charakteristika společenstva
organismech, prakticky třídí organismy Stromy a keře v blízkosti lidských
do známých skupin, využívá k tomu i obydlí, praktické využití člověkem
jednoduché klíče a atlasy
Byliny
Živočichové v blízkosti lidských
obydlí

OVO: 4.4; 4.7; 4.8

MeV 6.1
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Předmět: Přírodověda 1
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- Založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup,vyhodnotí a vy světlí
výsledky

Na poli
Obilniny
Ostatní užitkové byliny (řepa, hrách,
brambor)
Plevele
Živočichové žijící na poli
Život na poli v době vegetačního
klidu – pozorování zimní přírody

OVO: 4.7; 4.10
U: 4.5; 4.7

EV 5.1; 5.2; 5.3; 5.4

-

Dokáže s přibývajícími informacemi
vytřídit jednotlivé poznatky, posuzovat
je a seskupovat v rámci zadávaných
projektů

Na louce
OVO: 4.5; 4.8
Význam luk pro jednotlivé rostlinné U: 4.7
a živočišné druhy
Trávy
Ostatní drobní živočichové a rostliny
luk

-

Dokáže porovnat a popsat život
jednotlivých rostlinných a živočišných
druhů v závislosti na jednotlivá
přírodní společenstva

OVO: 4.10
Práce na dlouhodobém projektu,
Seskupování již získaných materiálů, U: 4.5; 4.6
začleňování podle výsledků
pozorování a praktické činnosti

Dokáže porovnat a popsat život
jednotlivých rostlinných a živočišných
druhů v závislosti na jednotlivá
přírodní společenstva

Ve vodě a v jejím okolí
Význam rybníků a řek, jejich
regulace
Rostliny ve vodě a jejím okolí
Živočichové ve vodě a jejím okolí
Celkové opakování jednotlivých
přírodních společenstev

-

OVS 1.1.1; 1.1.4; 1.2.4;
1.3.1; 1.2.2

OVO: 4.7
U: 4.2

MeV 6.1; 6.3; 6.4; 6.6;
6.7

EV 5.1
MeV 6.1; 6.3

EV 5.1; 5.4
MeV 6.1; 6.3; 6.4; 6.5
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Předmět: Přírodověda
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- Dokáže praktickými pokusy poznat
souvztažnost živé a neživé přírody,
pozorovat a měřit základní fyzikální
veličiny

-

-

-

-

Vysvětlí rozdíly mezi jednotlivými
objekty neživé přírody
Umí vysvětlit na základě
elementárních poznatků o Zemi jako
součást vesmíru souvislost při střídání
ročních období, dne a noci
Využívá poznatků o lidském těle
k vysvětlení základních základních
funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoře vlastního zdravého
způsobu života
Účelně plánuje svůj čas pro učení,
práci, zábavu a odpočinek podle
vlastních potřeb s ohledem na
oprávněné nároky jiných osob

Vlastnosti látek
Měření vlastností látek (délka, čas,
hmotnost, objem, teplota)
Praktické ověřování vlastností látek
(jednoduché pokusy)
Vlastnosti vzduchu
Vlastnosti vody

OVO: 4.4
U: 4.1

Vlastnosti hornin, nerostů a půdy
Povrch a struktura a tvrdost hornin a
nerostů
Význam a vznik půdy

OVO: 4.4
U: 4.3

OVO: 4.6
U: 4.2

EV 5.4

EV 5.3; 5.4

MeV 6.6

Země jako součást sluneční soustavy OVO: 4.5
Slunce
U: 4.4
Střídání ročních období
Výchova ke zdraví
Zdraví a jeho ochrana
Osobní hygiena
Duševnosti hygiena v závislost na
Správném uspořádání dne
Výchova ke zdravému životnímu
stylu
Správná životospráva

OVO: 5.5; 5.7; 5.8;
U: 5.2

OVO: 5.5; 5.8; 5.7
U: 5.1; 5.2

OVS 1.1.1.1; 1.1.2; 1.1.3;
1.1.4; 1.2.3; 1.3.1

OVS 1.1.1; 1.1.3; 1.1.4;
1.2.2; 1.2.3; 1.2.4;
1.3.1; 1.3.2
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Předmět: Přírodověda
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- Uplatňuje účelné způsoby chování
v situacích ohrožujících zdraví a
v modelových situacích simulujících
mimořádné události

-

-

Základy rodinné výchovy
Bezpečné chování doma, ve škole ,na OVO: 5.8; 5.10; 5.11; 5.12
ulici, v dopravě, při jednání s cizími U: 5.3
lidmi
Krizové situace - vhodná a nevhodná
místa pro hru, označování
nebezpečných látek, dopravní
značky, předcházejí rizikovým
situacím v dopravě a v dopravních
prostředcích (bezpečnostní prvky)
Základy první pomoci
Přivolání pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví, čísla
tísňového volání, správný způsob
volání na tísňovou linku

Prevence zneužívání návykových
Předvede v modelových situacích
látek
osvojené jednoduché způsoby odmítání Návykové látky, hrací automaty a
návykových látek
počítače, závislost, nebezpečí
komunikace prostřednictvím
rozpozná život ohrožující zranění
elektronických médií
Využití protidrogových projektů a
výukových programů
Shrnutí celého tématu ochrany
zdraví, uzavření a zhodnocení
projektů

OVO: 5.9; 5.10;
U: 5.3
5.4
5.5
5.6

EV 5.3; 5.4
MuV 4.1; 4.2; 4.3; 4.4

MuV 4.1; 4.3
OVS 1.3.1; 1.3.2
VDO 2.1
VMGES 3.2
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Předmět: Přírodověda
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

-

Objevuje a zjišťuje rozmanitost živé
a neživé přírody, princip rovnováhy
přírody a nachází souvislosti mezi
konečným vzhledem přírody a
činností člověka v globálních
souvislostech života na planetě zemi,
Stručně charakterizuje spec. přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika
vzniku mimoř. údálostí, v modelové
situaci prokáže schopnost se účinně
chránit

Rozmanitost přírodních podmínek na
Zemi
Podnebné (klimatické) podmínky
Člověk a neživá příroda
Rizika v přírodě – rizika spojená
s ročními obdobími a sezónními
činnostmi, mimořádné události
způsobené přírodními vlivy a
ochrana před nimi
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
záchranný systém
Počasí a podnebí
Přizpůsobivost rostlin a živočichů
Cesty za potravou
Zkoumá základní společenstva v
Podnebné pásy
jednotlivých podnebných pásech naší Tropický pás – tropické deštné
Země, zdůvodní podstatné vzájemné pralesy, savany, pouště
vztahy mezi organismy a nachází
Mírný pás – jehličnaté lesy (tajga),
shody jednotlivých podnebných
smíšené a listnaté lesy, stepi (prérie a
pásech naší Země
pampy)

OVO: 4.4, 4.6, 4.9
U: 4.2, 4.6, 4.9, 5.7

EV: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
OSV: 1.1.1, 1.1.5, 1.2.4,
1.3.2

OVO: 4.6

VMGES: 3.1, 3.2
EV: 5.1, 5.2, 5.3
OSV: 1.1.1, 1.3.1

U: 4.8
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Předmět: Přírodověda
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

-

Zdůvodní podstatné vzájemné vztahy Polární pás – jižní (Antarktida),
mezi organismy a nachází shody a
severní (Arktida)
rozdíly v přizpůsobení organismů
Oceány
prostředí
Využívá poznatků o lidském těle k
vysvětlení základních funkcí
jednotlivých orgánových soustav a
podpoře vlastního zdravého způsobu
života

OVO: 5.5
Člověk, jeho životní podmínky a
U: 4.2, 4.8, 5.1, 5.2
vztahy k prostředí
Další podmínky života člověka
(teplo, světlo, vzduch, voda, potrava)
Lidské tělo - stavba těla, zákl. funkce
a projevy člověka
Kostra (kostra hlavy - lebka, páteř,
kostra hrudníku, kostra horních a
dolních končetin)
Svaly, kůže
Oběhová soustava
Zdravý živ.styl, správná výživa,
výběr a způsoby uchovávání
potravin, vhodná skladba potravy,
pitný režim
Nemoci - přenosné a nepřenosné,
ochrana před infekcemi přenosnými
krví (hepatitida, HIV/AIDS),
prevence nemocí a úrazů, drobná
poranění

EV: 5.3. 5.4,
OSV: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4,
1.2.1
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Předmět: Přírodověda
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
-

-

-

Vysvětlí rozdíly mezi jednotlivými
objekty neživé přírody a jejich
vzájemné vztahy a přírodní
zákonitosti
Umí vysvětlit na základě
elementárních poznatků o Zemi jako
součásti vesmíru souvislost při
zemské gravitaci,střídání ročních
období, dne a noci v závislosti na
oběhu Země kolem Slunce a kolem
své osy

Vzhled a zákonitosti života na zemi
Magnet a magnetická síla (působení
magnetu na věci kolem nás, póly
magnetu, kompas, vzájemné
působení dvou magnetů)
Jak vypadá Země
Gravitační síla (její měření, siloměr,
gravitační pole země)
Porovnávání mag. a gravitační síly
Země jako součást Sluneční
soustavy
Umělé družice Země
Měsíc jako přirozená družice Země
Podoby (fáze) Měsíce
Slunce
Sluneční soustava
Střídání dne a noci, ročních období
Rok na severní a jižní polokouli
Výpravy do vesmíru

Využívá archivů, knihoven, sbírek
muzeí a galerií jako informačních
zdrojů pro pochopení minulosti,
dokáže zdůvodnit základní význam Stroje ve službách člověka
chráněných částí přírody, nemovitých Jednoduché stroje ( páka, kladka,
i movitých kulturních památek
nakloněná rovina, kolo )
Parní stroj
Spalovací motory

OVO: 4.4
U: 4.1, 4.7
OVO: 4.5
U: 4.5, 4.6, 4.8

OSV: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4,
1.2.1
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Předmět: Přírodověda
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

Energie-formy, druhy,zdroje
Elektrická energie
zdroje elektrické energie
vedení elektrické energie
elektrické spotřebiče
Dokáže rozlišit jednotlivé etapy
lidského života a orientuje se ve
vývoji dítěte před a po jeho narození,
zná zásady ochrany zdraví a první
pomoci

Funkce jednotlivých orgánů a
OVO: 5.5, 5.6, 5.9, 5.10, 5.12
soustav člověka
U: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6,
Dýchací soustava (plíce a dýchací
5.7
cesty)
Trávicí soustava (ústní dutina, hltan,
jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté
střevo, konečník)
Vylučovací soustava (ledviny,
močovody, močový měchýř, močová
trubice)
Rozmnožovací soustava (ženské a
mužské pohlavní orgány a jejich
funkce), partnerství, manželství,
rodičovství, základy sex. výchovy
(rodina, vztahy v rodině, partnerské
vztahy, etická stránka vztahů, etická
stránka sexuality)
Nervová soustava a smyslové orgány
(zrak, sluch čich, chuť, hmat)
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Vlastivěda
Charakteristika předmětu:
Žáci se učí orientovat se v dějinách a čase, postupně se učí chápat utváření historie, jak se život a věci vyvíjejí a jak se mění v čase. V učivu
se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci, regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Cílem je vyvolat
zájem žáků o minulost, kulturní dědictví a bohatství regionu i celé země. Žáci se učí samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace
z dostupných zdrojů (rodina , lidé v nejbližším okolí, internet…), třídit je a vytvářet prezentace. Součástí výuky jsou i návštěvy muzeí,
památných míst a dalších oblastí spjatých s historií regionu a naší země.
Časové vymezení předmětu: Vlastivěda navazuje na Prvouku a výuka je v následujícím rozsahu:
1. stupeň
Ročník
1.
2.
3.
4.
Počet hodin
2

5.
2

Obsahové a organizační vymezení předmětu: Tento předmět obsahuje dvě základní tematické oblasti, a sice dějepisnou a zeměpisnou.
Předmět navazuje na Prvouku.
Cílem dějepisné části je poskytnout žákům základní přehled o historii naší země a naučit je hledat souvislosti mezi minulostí a dneškem,
vážit si kulturního dědictví našich předků a poučit se z historických zkušeností.
Ve výuce bohatě využíváme názorné pomůcky, děti jsou vedeny
k samostatnému vyhledávání informací z různých zdrojů a jejich následnému zpracování a reprodukci. Do výuky zařazujeme tematické
projekty, prvky dramatické výchovy, propojení s výtvarnou a hudební výchovou, stejně jako
s literaturou.
V zeměpisné části se děti seznamují s bezprostředním okolím bydliště, s regionem, geografií naší republiky, ale i s jejími evropskými
sousedy. Učí se orientovat ve světových stranách, číst v různých typech map. Podrobněji se seznamují s jednotlivými regiony České
republiky, a to ve vztahu k povrchu, vodstvu, průmyslu, biosféře, stejně jako s nejvýznamnějšími lidskými sídly.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetence k učení
- učíme žáky vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, cestu na určené místo
- učíme žáky začlenit obec (město) do příslušného kraje
- vedeme žáky k užívání správné terminologie a symboliky
- jasným srozumitelným, stručným výkladem vedeme žáky k užívání obecně platných termínů, znaků a symbolů, uvádět věc i do souvislostí
- učíme žáky poznávat smysl a cíl učení
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetence k řešení problémů
- učíme žáky rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině
- umožňujeme žákům, aby v hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi, internetem a dalšími dostupnými informačními zdroji
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch a radost
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetence komunikativní
- učíme žáky vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty a rozmanitost krajiny
- při výuce využíváme časové údaje, při řešení různých situací, rozlišuje pojmy: minulost, přítomnost a budoucnost
- vedeme žáky k ověřování výsledků
- podněcujeme u žáků zapojování do diskusí, obhajobu svého názoru a vhodnou argumentaci
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetence sociální a personální
- vedeme žáky k rozlišování vztahů mezi lidmi, národy
- učíme žáky odvodit význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
- vytváříme příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů a
jiných forem záznamů – vlastní prezentace
- vytváříme a podporujeme práci v heterogenních pracovních skupinách
- podílíme se na utváření příjemné atmosféry v týmu, upevňujeme mezilidské vztahy
- rozvíjíme u žáků pozitivní představu o sobě samém – rozvoj sebedůvěry
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetence občanské
- učíme žáky pojmenovat některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události v oblastech ČR - případně ve státech Evropy
- rozvíjíme u žáků toleranci k přirozeným odlišnostem lidské společnosti
- umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kriterií hodnocení činností nebo jejich
výsledků
- vedeme žáky k hodnocení vlastních výsledků práce
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetence pracovní
- uplatňujeme elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a o práci lidí
- učíme žáky porovnávat odlišnosti minulosti – přítomnosti
- zajímáme se o rady, náměty, názory a zkušenosti žáků
- vedeme žáky ke spolupráci a k plánování úkolů a postupů
- zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat, a které směřují k rozvoji společenských a kulturních hodnot

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Vlastivěda
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- Rozeznává současné a minulé a
orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a současnosti naší vlasti
s využitím regionálních specifik
- Objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
- Pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů
mezi ději a jevy
- Využívá archivů a knihoven, sbírek
muzeí a galerií jako informačních
zdrojů pro pochopení minulosti

Obrazy ze starších českých dějin
Pravěk
Dávní Slované – kupec
Sámo,Velkomoravská
říše,Konstantin a Metoděj
V dobách přemyslovských knížat
Staré pověsti české
Kníže Václav a Boleslav
Slavníkovci a svatý Vojtěch
Kníže Oldřich a Božena
Břetislav a Jitka
Kosmova kronika česká

OVO : 3.7.
U: 3.1

OVS : 1.1.1; 1.2.1;
1.2.3; 1.3.2

MuV : 4.2; 4.3
OVO: 3.8
U: 3. 4

VMGES 3.1

Za vlády přemyslovských králů
Dědičný královský titul
Anežka česká
Král železný a zlatý
Poslední Přemyslovci

OVO : 3.4 –3.7
U: 3.3

MeV: 6.1; 6.2; 6.5; 6.7
Lucemburkové na českém trůně
Král Jan a Eliška Přemyslovna
Karel IV.-císař a král (Otec vlasti)

OVO :3.5
U: 3.3
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Předmět: Vlastivěda
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- Srovnává a hodnotí na vybraných
ukázkách způsob života a práce předků
na našem území v minulosti a
současnosti s využitím regionálních
specifik

Husitské války
Život ve středověku
Jan Hus a jeho doba
Bitva u Sudoměře
Křižácké výpravy do Čech
Bitva u Domažlic
Bitva u Lipan
Život v českých zemích po
husitských válkách

-

Využívá archivů a knihoven,sbírek
muzeí a galerií jako informačních
zdrojů pro pochopení minulosti

OVO: 3.5
U: 3.3

MuV :4.1; 4.2; 4.3
VDO :2.2; 2.3; 2.4
OVO: 3.6
U: 3.2

Země bez krále – husitský král
Jiří z Poděbrad
Jagellonci – Vladislav II.
Počátek vlády Habsburků-české
země součástí velké říše
Císař Rudolf II.
České země po bitvě na Bílé Hoře
České povstání proti Habsburkům
Třicetiletá válka

OVS : 1.2.1
MeV : 4.4

OVS : 1.2.1
MeV : 6.6; 6.7
OVS : 1.2.1

Habsburkové na českém trůně
Jan Amos Komenský
Život českých zemí po třicetileté
válce
První žena na českém trůně-Marie
Terezie

MeV : 6.1; 6.2; 6.5; 6.7

OVO: 3.5
U: 3.1

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Vlastivěda
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

-

Osvícený panovník - Josef II.
Rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce,symboly našeho
státu a jejich význam
Určí světové strany v přírodě i podle
mapy,orientuje se podle nich a řídí se
podle zásad bezpečného pohybu a
pobytu v přírodě
Rozlišuje mezi náčrty,plány a
základními typy map

Opakování historického celku
z nejstarších dějin země české

OVO: 3.4
U: 3.4

MuV : 4.4

OVO: 3.4
U: 3.2-3.3

OVS 1.2.1

Naše vlast
Česká republika – naše
OVO: 3.3
vlast,parlament,zákony,demokratická U: 1.9
práva občanů,president,vláda,státní
symboly a svátky,památná místa
Práce s mapou světové
strany,plány,poledníky,rovnoběžky

MeV 6.1; 6.2; 6.6;
6.7
OVO: 3.5
U: 3.2

Orientace na mapě-měřítko
mapy,nadmořská
výška,značky,využití map

OVO: 1.4; 1.5; 1.6
U: 1.1; 1.8;

Praktické používání turistické
mapy,plánu města při vlastivědné
vycházce

OVO: 1.4
U: 1.3; 1.4

Jízdní řády

VDO 2.1; 2.2; 2.3

OVS 1.1.1; 1.2.4; 1.3.2

OVS 1.2.3; 1.2.4
VDO: 2.2
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Předmět: Vlastivěda
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- Vyhledá typické regionální
zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem, posoudí
jejich význam z hlediska přírodního,
historického, politického, správního
a vlastnického

-

-

Zprostředkuje ostatním zkušenosti,
zážitky a zajímavosti z vlastních
cest a porovnává způsob života a
přírodu v naší vlasti i v jiných
zemích

Dokáže si uvědomit význam
domova pro vlastní život, jako
základní podmínku vlastního
rozvoje

Poloha a povrch Česká republiky
Sousední státy, historické země
Pohraniční pohoří; vnitrozemská
pohoří, vrchoviny a nížiny

OVO 1.6
U 1.5

OVS 1.1.1; 1.2.4; 1.3.2

Vodstvo
Části řek; Povodí; Úmoří; Rozvodí
Řeky; Jezera; Rybníky
Přehradní nádrže
OVO 1.7
U 1.4
Města - vznik, vývoj a současná
podoba měst
Historické památky
Významná města

MeV 6.1; 6.2; 6.6; 6.7

OVO 3.6
U 3.3

Česká republika
Počasí a podnebí
Půda a zemědělství
Nerostné bohatství a průmysl
Životní prostředí –ochrana přírody OVO 3.4
U 3.2
Náš domov
Souhrnné opakování zeměpisného
celku naše vlast
Dokončení započatých projektů
Kontrolní práce
OVO: 1.1; 1.3; 1.4, 1.5; 1.6
Dvě vlastivědné vycházky na
U: 1.4; 1.8; 1.9
praktické ověření poznaného

VMGES 3.2

EV 5.3; 5.4

MuV 4.3

MeV 6.1; 6.2; 6.8

EV 5.1; 5.2; 5.3
OSV 1.2.2; 1.2.4
VDO 1.3.1
EV 5.3
MEV 6.1; 6.3; 6.6

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Vlastivěda
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události
regionu, interpretuje některé pověsti nebo
báje spjaté s místem, v němž žije

České země jako součást Rakouska
Život poddaných
Blýskání na lepší časy
Obrození českého jazyka
Buditelé českého národa

OVO:
3.5
3.6
3.7
3.8

U:
3.2
3.3
3.4
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

Rakousko – Uhersko
Vynálezy, které změnily svět
Rozvoj kultury a umění
Politické probuzení
Nespravedlivé Rakousko
Dualismus
Hospodářský růst českých zemí
Nové uspořádání společnosti
Národ sobě
První světová válka – hrůzy války,
vznik, historické souvislosti a
podmíněnost

OVO:
3.5

U:
1.6

OSV:
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3.
1.3.1
1.3.2
VDO:
2.1, 2.2, 2.3, 2.4.
OSV:
1.3.1,1.3.2

VDO:
2.1
2.2
2.3
MU:
4.1
4.2.4.3
4.4
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Předmět: Vlastivěda
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro
pochopení minulosti

Samostatné Československo
Tvář nového státu
První prezident
Život v první republice
Republika se hroutí
Druhá světová válka
Život za okupace, boj proti nacistům
Obnovená Československá republika
Zrod nového Československa

využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v
minulosti, přítomnosti a budoucnosti,
orientuje se v základních formách
vlastnictví, odhaduje cenu nákupu, používá
peníze v běžných situacích

Nové Československo
Období komunistické vlády
Vývoj od totality k demokracii
Návrat k demokracii,
Počátek nových nadějí
Vznik České republiky

Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o
přírodních podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky, Evropy a polokoulí

Planeta země
Evropa
Evropa jako součást světa
Povrch
Vodstvo
Rostlinstvo a živočišstvo

OVO:
1.9
3.4
3.6
3.8
U:
3.2
3.3
OVO:
1.9
2.4
2.5
2.6
U:
1.6, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
OVO:
1.6
U:
1.7
1.8

VDO:
2.2, 2.3, 2.4
OSV:
1.1.1, 1.2.1, 1.2.2
VDO:
2.2,2.3
OSV:
1.1.1 ,1.1.2 ,1.1.4
1.2.1 ,1.2.2 ,1.2.3
1.3.1 ,1.3.2
VDO:
2.1, 2.2 ,2.3

VMGES:
3.1, 3.1, 3.3
OSV:
1.1.1
EV:
5.1,5.2, 5.3, 5.4
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Předmět: Vlastivěda
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Vazby, přesahy,

Očekávané výstupy RVP

průřezová témata
Vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního, historického,
politického, správního a vlastnického
Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a
zajímavosti z vlastních cest a porovná
způsob života a přírodu v naší vlasti i v
jiných zemích
Vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního, historického,
politického, správního a vlastnického

Evropské státy a hlavní města
Německo
Rakousko
Slovensko
Polsko

Putování po České republice
Praha a její okolí
Vlastivědná vycházka
Střední Čechy
Východní Čechy
Severní Čechy
Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a Západní Čechy
zajímavosti z vlastních cest a porovná
Jižní Čechy
způsob života a přírodu v naší vlasti i v
Českomoravská vrchovina
jiných zemích
Severní Morava
Jižní Morava
Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
Brno
typy map; vyhledává jednoduché údaje o
Výlet po České republice
přírodních podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky

U:
1.7
1.8

MED:
6.1
6.5

OVO:
1.7
1.8

OSV:
1.1.1

U:
1.4
1.5
1.6

EV:
5.1
5.2
5.3
5.4
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Dějepis
Charakteristika předmětu
Dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnosti a obsahově vychází ze vzdělávacího oboru Dějepis, který je vymezen v RVP.
Svým obsahem navazuje na poznatky, které žáci získali na 1. stupni ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a tyto poznatky dále rozšiřuje,
prohlubuje a rozvíjí. Výuka dějepisu otvírá žákům pohled na hlavní období dějinného vývoje lidstva a vlastního národa, seznamuje je
s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily vývoj společnosti. Preferuje tematické celky, které se týkají národních dějin,
samozřejmě v kontextu dějin světových. Důraz je kladen především na dějiny a 20. století, neboť zde leží kořeny většiny současných společenských
jevů.
Časové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Dějepis se vyučuje v následujících časových dotacích:
Ročník
Počet hodin

2. stupeň
6.
2

7.
2

8.
2

9.
2

Výuka hodin dějepisu probíhá ve specializované učebně, která je zcela uzpůsobena požadavkům kvalitního vyučování. Dále je pro doplnění a lepší
fixaci učiva využívána multimediální učebna a také počítačová učebna. Žáci pracují v rámci celé třídy, ve skupinách i individuálně. Součástí výuky
je návštěva muzeí, historických expozic, výstav a kulturních památek. Žáci se také každoročně zapojují co celostátní soutěže Olympiáda z dějepisu.
Stanoveným cílům odpovídají formy práce, vyučovací metody a pracovní postupy.
Cíle vzdělávání v předmětu dějepis
- utváření a rozvíjení historického vědomí
- poznávání vývoje lidské společnosti v nejdůležitějších epochách historického vývoje
- získávání orientace v historickém čase
- seznámení s hlavními obdobími dějin lidstva a vlastního národa
- poznávání národních dějin v kontextu dějin evropských i světových
- učit se objektivně posuzovat jevy, rozlišit mýty a skutečnost
- vytváření schopnosti využívat různé zdroje informací
- chápání kulturní rozmanitosti světa
- rozpoznávání názorů ohrožujících základní demokratické principy
- vedení k úctě ke kulturnímu dědictví lidí, vlastního národa
- odhalování kořenů aktuálních společenských jevů, pochopení souvislostí mezi minulostí a současnými událostmi
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Průřezová témata
Předmětem prolínají tato průřezová témata:
- Osobnostní a sociální výchova – Komunikace, Mezilidské vztahy, Kooperace
- Výchova v demokratického občana – Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, Principy
demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
- Výchova k myšlení v evropských a sociálních souvislostech – Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané
- Multikulturní výchova – Kulturní diference, Etnický původ, Multikulturalita, Princip sociálního smíru a solidarity
- Environmentální výchova – Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí
- Mediální výchova – Fungování a vliv médií ve společnosti
Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Strategie vedoucí k rozvoji kompetencí k učení
Učitel vede žáky:
- k používání správné terminologie, znaků a symbolů, k práci s obecně používanými termíny
- k propojování a využívání poznatků z různých předmětů a na základě toho k vytváření si ucelenějšího pohledu na společenské dění
- k vyhledávání a propojování informací z různých zdrojů
- k systematizování získaných informací a k jejich dalšímu využívání v procesu učení i v praxi
- k práci textem a rozlišování podstatného od nepodstatného
Strategie vedoucí k rozvoji kompetencí k řešení problémů
Učitel vede žáky:
- k pochopení problému, k jeho formulaci a vyhledávání informací potřebných k jeho vyřešení
- k samostatnému řešení problémů a formulaci závěrů
- k využívání dříve získaných vědomostí a dovedností při řešení problémů
- k logickému uvažování, obhajobě navrženého postupu
- k vhodné argumentaci
Strategie vedoucí k rozvoji kompetencí komunikativních
Učitel vede žáky:
- k přesnému a výstižnému vyjadřování, k vlastní formulaci písemného i ústního projevu
- k diskusi, obhajobě vlastního názoru
- k respektování názorů druhých
- k porozumění různých typů textů, záznamů, obrazových materiálů
- k využívání různých komunikačních prostředků a technologií¨
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetencí sociálních a personálních
Učitel vede žáky:
- ke spolupráci ve skupině, diskusi ve skupině i třídě
- k vytváření a dodržování společně stanovených pravidel a postupů práce
- k tomu, aby byli schopni podle potřeby pomoci spolužákům a sami dokázali požádat o pomoc
- ke splnění úkolů týmu
- k respektování práce druhých
Strategie vedoucí k rozvoji kompetencí občanských
Učitel vede žáky:
- k ochraně a uvědomování našich tradic, kulturního i historického dědictví
- k uvědomování si příslušnosti k vlasti, městu i ke škole
- k respektování ostatních etnických skupin a menšin
- k aktivnímu zapojování se do kulturního dění
- k dodržování pravidel, na nichž spočívají zákony a společenské normy
Strategie vedoucí k rozvoji kompetencí pracovních
Učitel vede žáky:
- k dodržování stanovených pravidel
- k plnění svých povinností a zadaných úkolů
- k využívání znalostí v praxi
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Předmět: dějepis
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

vlastními slovy objasní důležitost
minulosti, dějin
definuje základní pojmy: minulost,
dějepis, historie, dějiny

Dějepis, dějiny

vysvětlí význam pramenů pro práci
Prameny – důležitý zdroj informací
historika a uvede příklady písemných,
hmotných a obrazových pramenů
seznámí se, jak se s jednotlivými
prameny pracuje
uvede příklady institucí, kde se
jednotlivé prameny uchovávají

OVO 1.1.
U 1.1.

OVO 1.2.
U 1.1.

Vv - umění

Čas, časová osa, periodizace dějin
seznámí se s rozdílným vnímáním
času, jak se pracuje s časovou osou
dokáže zakreslit jednotlivé roky na
časovou přímku
objasní událost rozdělení
křesťanského času na př.n.l. a n.l.
dokáže zařadit jednotlivé roky do
staletí, tisíciletí
naučí se zpaměti základní periodizaci
dějin

OVO 1.3.
U 1.2.

VMEGS 3.3.
Fy - čas

definuje pravěk, uvede jeho základní
dělení
vysvětlí střídání doby ledové a
meziledové

OVO 2.1.
U 2.1.

EV 5.2.

Pravěk

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: dějepis
Ročník: 6
Konkretizovaný výstup
- rozpozná charakteristické znaky
člověka zručného, vzpřímeného,
rozumného a dnešního typu
- namaluje hlavní rozdíly vývojových
stádií člověka (tvar lebky, velikost
mozkovny, …)
- znázorní jednotlivé etapy vývoje
člověka na časové přímce
- popíše životní podmínky pravěkých
sběračů a lovců
-

-

-

Konkretizované učivo
Vývoj člověka

Očekávané výstupy RVP
OVO 2.1.U 2.1.

popíše vznik a vývoj zemědělství,
Zemědělství, chov dobytka, rozvoj
chov dobytka a zdůrazní jejich
rodové společnosti
význam
vysvětlí, co znamená rodová občina a
jak se přetvořila v sousedskou občinu
objasní kult matky – ženy, kult
mnoha bohů, uvede příklady
přirozené dělby práce

OVO 2.2.
U 2.1.

popíše vznik a rozvoj řemeslné
výroby
vysvětlí, jak došlo ke společenské
dělbě práce

Rozvoj výroby

OVO 2.2.
U 2.1.

Střední Evropa v pravěku

OVO 2.2.,2.3.
U 2.1.

- popíše situace střední Evropy
v pravěku (střední a mladší doba
kamenná)

Vazby, přesahy,
průřezová témata
Bi – Vývoj člověka EV
5.4.

EV 5.3.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: dějepis
Ročník: 6
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

- objasní důvody určitého zpomalení
vývoje oproti Blízkému východu
- popíše problémy zemědělství
- seznámí se s pravěkými kulturami na
našem území
- charakterizuje starověk jako etapu
vývoje
- vyjmenuje 7 starověkých divů světa
- uvede charakteristické znaky
staroorientální států
- vysvětlí pojem Orient, závlahové
zemědělství
- objasní důležitost vodních toků pro
vznik starověké civilizace
- vysvětlí funkci náboženství
- na mapě ukáže centra starověkých
civilizací
- popíše život a vývoj států v
Mezopotámii
- objasní význam Sumerů, zdůrazní
šedesátkovou soustavu
- vysvětlí pojem městský stát
- popíše vznik klínového písma
- nakreslí stavbu – zikkurat
- vlastními slovy vyjádří myšlenku
Chammurapiho zákoníku

Starověk

OVO 3.1., 3.2.
U 3.1.

Vv
Z
EV 5.2.

Mezopotámie

OVO 3.1.
U 3.1.

Z
M
EV 5.1., 5.2.
Ov
Vv
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Předmět: dějepis
Ročník: 6
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

připomene kulturní odkaz
Mezopotámie
popíše vývoj a život v Egyptě
namaluje mapu starověkého Egypta,
zakreslí důležitá místa
popíše kulturu Egypta – písmo,
základy věd, číslice, lékařství,
mumifikace, stavitelství – pyramidy

Starověký Egypt

OVO 3.1., 3.2.
U 3.1.

popíše život a vývoj států v Indii
objasní vliv náboženství
seznámí se s kastovním systémem
uvede zajímavosti kultury: arabské
číslice, chrámy

Starověká Indie

OVO 3.1.
U 3.1.

-

popíše život a vývoj států v Číně
zdůrazní význam vynálezu papíru,
Velké čínské zdi

Starověká Čína

OVO 3.1.
U 3.1.

-

jednoduše charakterizuje vývoj na
Krétě, Chetícii, Fénicii, Palestině,
Persii

Ostatní staroorientální stát

OVO 3.1.
U 3.1.

-

popíše vývoj a život v pozdní době
Střední Evropa v pozdní době
kamenné a době bronzové
kamenné, v době bronzové
popíše vývoj v tomto období v našich
zemí (naleziště)

-

-

-

U 3.3.

Vv
EV 5.1., 5.2.
M
Z
Z
Ev 5.1., 5.2.

Z
Ev 5.1., 5.2.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: dějepis
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

seznámí se s vyspělými kulturami:
unětická, popelnicových polí
charakterizuje pojem antika, časově ji Období antiky
zařadí

OVO 3.3.
U 3.2.

na mapě ukáže polohu starověkého
Řecka a směry řecké kolonizace
popíše mykénské období, včetně
konce – vpád Dorů
vyjmenuje příklady kulturních
památek, včetně díla Homéra
uvede příklady olympského božstva,
zpaměti zná ta nejdůležitější

OVO 3.3., 3.4.
U 3.2.

popíše přeměnu království v městské
státy, charakterizuje život a vývoj
Atén a Sparty
vysvětlí otrokářskou demokracii,
stavbu spartské a aténské společnosti
vlastními slovy vysvětlí a
chronologicky popíše řecko-perské
války
shrne řeckou vzdělanost a vědu
(Hérodot, Aristoteles,…)
popíše antické umění a kulturu,
vyzdvihne jejich význam pro
evropskou kulturu

Starověké Řecko

Z
Ov
Vv
Čj
M
VMEGS 3.3.
OSV 1.2.3.
VDO 2.4.
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Předmět: dějepis
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

seznámí se s historii olympijských her
shrne průběh peloponéské války
popíše vzrůstající vliv Makedonie
(Filip II., Alexandr Veliký) –
rozmach říše

-

vysvětlí vliv železa na změnu výroby Střední Evropa v době železné
popíše pohyb Keltů v Evropě
popíše keltskou kulturu, keltská
hradiště, rozdělení společnosti
lokalizuje archeologické nálezy doby
železné na našem území, keltská
hradiště kmene Bójů

U 3.3.

na mapě ukáže polohu starověkého
Starověký Řím
Říma
popíše vývoj Říma (království,
republika, císařství)
vysvětlí pojmy: Etruskové, plebejové,
patriciové, diktátor, senát, tribuni
lidu, gladiátorské zápasy, Spartakus,
Via Appia
popíše ovládnutí Itálie, Středomoří
Římem

OVO 3.3., 3.4.
U 3.2.

-

-

-

Z
Ov
Vv
Čj
M
VMEGS 3.3.
OSV 1.2.3.
VDO 2.4
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Předmět: dějepis
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Vazby, přesahy,

Očekávané výstupy RVP

průřezová témata
-

-

-

-

objasní punské války, příčiny, průběh,
výsledek
popíše život v římských provincií,
krizi republiky, občanské války
charakterizuje římské císařství
pokusí se objasnit problém
otrokářství, boj otroků za svobodu
pokusí se stanovit rozdíly mezi
náboženstvím Říma a nově vzniklým
křesťanstvím
zdůvodní stěhování národů a jeho vliv
na římskou říši
objasní roli Hunů, Germánů při
rozpadu římské říše na dvě části
zdůvodní, proč východní část říše
římské – Byzantská měla delší trvání
než západní část
popíše římskou vzdělanost a vědu
(latinka, římské číslice, právo,
dějepis)
popíše římské umění (literatura,
stavitelství, malířství, sochařství)

.
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Předmět: dějepis
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Vazby, přesahy,

Očekávané výstupy RVP

průřezová témata
Žák
-

-

-

.
objasní pojem stěhování národů,
uvede příklady a důsledky
vysvětlí pojem feudum, vazalství a
manství
sestaví žebříček světských hodností a
rozvrstvení obyvatel
aplikuje znalosti ze stěhování národů
na příchod Slovanů do Evropy
zdůvodní rozšíření křesťanství
sestaví žebříček duchovních hodností
porovná základní rysy
západoevropské, byzantsko-slovanské
a islámské kulturní oblasti
znázorní vývoj slovanských států na
časové přímce
popíše stav v Českém knížectví,
v knížectví Kyjevském a Polském
uvede co znamenal příchod Maďarů
do evropského prostoru
zhodnotí vliv cest Vikingů na
západní, východní a jižní Evropu
popíše a zdůvodní křížové výpravy a
odhadne jejich vliv na mateřské země
křižáků
popíše stav Českého knížectví za
Přemyslovců

Středověk, jeho dělení
Ranný středověk, Franská říše
Křesťanství
Slované

Byzantská říše
Arabský svět
Velká Morava
České knížectví
Kyjevská Rus
Polský a Maďarský stát jejich
pokřesťanštění
Vznik států v západní Evropě
Vikingové
Císařství a papežství
Křížové výpravy

OV :4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
5.7

OSV:1.1.1, 1.2.1, 1. 3.2
VDO: 2.3
VMEGS: 3.2
U : 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, MuV : 4.1, 4.2, 4.3
4.7
MeV : 6.1
Z, Čj
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
- charakterizuje základní prvky románské
architektury a kultury
- vysvětlí pojem město, jeho vznik ve
střední Evropě
- uvede základní městská práva
- porovná život na venkově a ve městě
- objasní důvod vzniku cechů
- zhodnotí význam obchodu pro rozvoj
měst a společnosti
- vysvětlí význam Buly sicilské pro
Čechy
- popíše vznik a vývoj říše Mongolů, vliv
jejich vpádu do Evropy
- provede porovnání středověké Anglie a
Francie
- pokusí se objasnit co vedlo k 100leté
válce
- popíše vrchol vlády Přemyslovců a
nástup Lucemburků na český trůn
- zdůvodní vznik husitského hnutí
- popíše husitské hnutí, bitvy, zbraně,
význam
- vymezí pojem gotika,
- seznámí se s prvky gotické architektury,
s literaturou, filosofií a školstvím

Kultura
Vrcholný středověk
Vznik měst
Hanza

Mongolové
Anglie a Francie před 100letou
válkou
Poslední Přemyslovci
Lucemburkové
Husitské hnutí
Gotická kultura

OV: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,
5.2

OSV: 1.1.1, 1.2.1,1.2.2
VDO : 2.2, 2.3
MuV: 4.1, 4.2, 4.3
U : 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, Z, Čj
4,7
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Předmět: dějepis
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
- rozezná gotické stavby ( obrázek,
skutečnost) a gotické malby
- zhodnotí dopad husitských bouří na
společnost
- zhodnotí význam objevu tisku
- zhodnotí význam dobytí Cařihradu
Turky
- popíše vládu Jiřího z Poděbrad
- všimne si jeho mezinárodních aktivit
- zhodnotí vliv vytvoření Španělska na
objevení nových námořních cest a
zemí
- stanoví význam objevných plaveb
- popíše vládu Jagellonců a jejich
vztahy s Habsburky
- objasní pojem renesance, humanismus
- seznámí se s renesanční architekturou,
malířstvím a literaturou
- vymezí spojení: zámořské objevy,
růst obchodu a vznik manufaktur
- vysvětlí důvody reformačního hnutí a
jeho důsledky
- ukáže na rozdíly v počátcích
vědeckého bádání a dnešní vědě
- popíše nástup Habsburků na český
trůn a jejich postavení ve světě

Vzestup islámské moci
Pozdní středověk a nástup Novověku OV: 5.1, 5.2, 5.3, 5.5,
Čechy po husitské revoluci
Objevné plavby
U : 5.1, 5.2, 5.3,

Renesance a humanismus

Reformační hnutí

OSV . 1.1.1, 1.2.1, 1.3.2
ODV : 2.3
VMGES3.1, 3.2, 3.3
MuV . 4.1
Z, Čj, Př, Ch
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
-

-

vysvětlí rozsah a rozdíly mezi
Boje katolíků s nekatolíky
reformačním hnutím a katolickou
církví
popíše důvody vedoucí k 30leté válce
popíše průběh třicetileté války
vysvětlí o co se v 30leté válce
Třicetiletá válka
bojovalo
důsledky třicetileté války
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Předmět: dějepis
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

definuje pojem novověk
načrtne časovou přímku a období
novověku do ní zakreslí
zdůvodní tvrzení: Evropa středem
světa

Počátek novověku v Evropě

OVO 1.3., 6.1
U 1.2.

VMEGS 3.3.

-

vysvětlí pojem absolutismus
vysvětlí náboženské spory Anglie

Anglie před revolucí

OVO 5.6.
U 5.3.

VMEGS 3.3.
VDO 2.2.

-

vysvětlí pojem občanská válka, uvede Anglická revoluce, O. Cromwell
příklady z minulosti
popíše kariéru Olivera Cromwella
zdůvodní význam navigačního aktu
pro Anglii

OVO 5.6.
U 5.3.

VDO 2.2.

uvědomí si význam nových poznatků Zrod moderní vědy
pro rozvoj vědy
vysvětlí Koperníkuv heliocentrismus
vede příklady revoluce ve vědě (nové
objevy)
porovná hl. myšlenky pohledů na
společnost (John Locke)

OVO 6.1.

Fy – objevy

vysvětlí revoluci v zemědělství
definuje počátky průmyslové
revoluce (textilnictví, hornictví,
hutnictví)

OVO 6.1.

VMEGS 3.3.

-

-

-

-

Průmyslová společnost
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

naučí se zpaměti vynálezce: J. Watt,
J. Hargraves

-

popíše absolutismus Ludvíka XIV.
vysvětlí pojem: merkantilismus
popíše válku o dědictví španělské

-

-

Absolutismus ve Francii

OVO 5.6.
U 5.3.

VDO 2.2.

zařadí časově rod Romanovců do
dějin Ruska
vysvětlí pojem kozáci
popíše vládu Petra Velikého – jeho
reformy
vysvětlí centralismus za Kateřiny II.
shrne trojí dělení Polska

Novodobé dějiny Ruska a
absolutismus

OVO 5.6.
U 5.3.

VDO 2.2.

naučí se zpaměti vznik pruského
království (1701)
vysvětlí význam dynastie
Hohenzollernů pro Prusko
popíše vládu Fridricha II. Velikého

Prusko

OVO 5.6.
U 5.3.

VDO 2.2.

OVO 5.7.
U 5.4.

VMEGS 3.3.
EV 5.1.

definuje baroko jako všestranný
Baroko a rokoko
umělecký sloh (architektura, hudba,
malířství, sochařství, divadlo)
vyjmenuje znaky baroka
zapamatuje si nejvýznamnější světové
barokní stavby
popíše rokoko jako umělecký sloh
především interiéru

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: dějepis
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

vysvětlí pojem osvícenství
vyjmenuje hlavní představitele
francouzského osvícenství
shrne důležitost vědeckých akademií
vysvětlí spojení osvícenství a
absolutismu

Osvícenství

Habsburská monarchie po třicetileté
vybaví si výsledky vesfálského míru válce (1648 – 1740)
(1648)
popíše vládu Leopolda I., včetně
počátku vytlačování Turků
popíše vládu Karla VI., vysvětlí jeho
řešení problému s nástupem
následovníka trůnu – tzv. pragmatická
sankce

OVO 5.7.
U 5.4.

OVO 5.6.
U 5.3.

MuV 4.2.

vysvětlí, co znamená rekatolizace
popíše stav nevolnictví v českých
zemí, připomene odboj Chodů,
zdůvodní úpadek měst

České země po třicetileté válce

OVO 5.6.
U 5.3.

popíše boj šlechty i poddaných proti
Habsburkům
popíše význam szatmárského míru
pro Uhry, Slovensko

Uhry a Slovensko v době
stavovských povstání

OVO 5.6.
U 5.3.

vysvětlí spojení baroka a rekatolizace Česká a slovenská barokní kultura
v českých zemích

VMEGS 3.3.
EV 5.1.

OVO 5.7.
U 5.4.

Vv, Hv
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

zapamatuje si nejvýznamnější české
barokní stavby, architekty, malíře,
sochaře, hudebníky

-

seznámí se s nejvýznamnějšími
barokními památkami Slovenska

-

osvětlí problémy nástupu Marie
Terezie na trůn
zhodnotí význam reforem v oblasti
státní správy, soudní moci,
hospodářství, školství

-

VDO 2.2.
VMEGS 3.3.
Osvícenský absolutismus
Marie Terezie

OVO 5.6.
U 5.4.
VDO 2.2.
VMEGS 3.3.

-

zhodnotí význam pokračujících
reforem v oblastí státní správy,
kultury, hospodářství, společnosti

-

vybaví si zámořské objevy v 15. a 16.
století a dle nich se pokusí zhodnotit Mimoevropská svět v 17. a 18. století OVO 6.6.
koloniální pronikání Nizozemců,
U 6.6.
Španělů, Portugalců
seznámí se s koloniálním panstvím
Ameriky (Nizozemci, Angličané,
Francouzi)
popíše a vysloví vlastní názor na
obchod s otroky
seznámí se s vývojem asijských států
v 17. a 18. stol. (Osmanská říše, Čína,
Japonsko)

-

-

Osvícenský absolutismus Josefa II.

OVO 5.6.
U 5.4.

EV 5.4.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: dějepis
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

vysvětlí, proč došlo ke sporu
anglických kolonií s Británií
charakterizuje jednotlivé osady
(způsob obživy, společenské
uspořádání)
popíše počátek války za nezávislost
naučí se zpaměti datum Prohlášení
nezávislosti

Boj anglických osad v Severní
Americe za nezávislost

definuje význam války za nezávislost Počátky USA
(zrušení otroctví, demokratické
svobody)
popíše vývoj ústavnosti USA
Velká francouzská revoluce
popíše absolutismus Ludvíka XVI.
zdůvodní nesouhlas třetího stavu
s politikou Ludvíka XVI.
popíše události vedoucí k pádu
Bastily
popíše vývoj ústavnosti, republiky
vlastními slovy jednoduše načrtne
vývoj události po vyhlášení republiky
( girondisté, jakobíni, M.
Robespierre)
Napoleon Bonaparte
představí osobnost Napoleona
Bonaparteho

OVO 6.1.
U 6.1.

Aj – Den nezávislosti
MuV 4.3.
VDO 2.4.

OVO 6.1.
U 6.1., 6.5.

VDO 2.2., 2.4.

OVO 6.2.
U 6.1.

VMEGS 3.3.
VDO 2.2.

OVO 6.2.
U 6.1.

VMEGS 3.3.
VDO 2.2.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: dějepis
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

popíše Napoleonovu vnitřní politiku
uvede příklady dobyvačné politiky
Napoleona
zdůrazní bitvu tří císařů – u Slavkova
vlastními slovy objasní, proč došlo
k Napoleonovu pádu

-

popíše, jak docházelo k rozšíření
průmyslové revoluce z Anglie

-

seznámí se s revolucí v dopravě,
uvede příklady rozvoje v českých
zemích
vysvětlí, jak ovlivnila průmyslová
revoluce vzhled měst, venkova,
společnosti

-

-

-

na příkladech předvede, jak se věda
uplatnila v průmyslu
vyjmenuje příklady nových výsledků
vědy
vlastními slovy vytyčí hlavní
myšlenky o společnosti v 19. století
objasní, co znamená utopismus
jednoduše popíše boj dělníků za
sociální spravedlnost
vysvětlí hlavní myšlenky marxismu

Průmyslová revoluce

OVO 6.1.
U 6.2.

EV 5.3.

Vědecké poznání

OVO 6.1.
U 6.2.

VMEGS 3.3.

Nové myšlenkové proudy

OVO 6.1.
U 6.2.

VMEGS 3.3.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: dějepis
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

popíše vznikající národní touhu po
osvobození proti cizí nadvládě
uvede příklady v Rusku, Francii,
Polsku
definuje klasicismus jako všestranný
umělecký sloh (architektura, hudba,
malířství, sochařství, divadlo)
navazující na antické umění
popíše hlavní rysy romantismu
zapamatuje si hlavní přestavitele
kultury romantismu

Revoluční a národně osvobozenské
hnutí v Evropě

OVO 6.4.
U 6.3.

VMEGS 3.3.
Čj – Romantismus,
K.H. Mácha
Hv, Vv

OVO 6.3.
U 6.3.

MuV 4.1.

Klasicismus a romantismus

osvětlí ztrátu Habsburků titulu císaře
svaté říše římské národa německého
opíše nástup reakce s nástupem
Františka II.
vysvětlí metternichovský
absolutismus

Habsburská monarchie v 1. pol. 19.
století

vyloží předpoklady národního
obrození (jazyk, kultura, osvícenství)
zdůrazní význam českého i
slovenského jazyka
popíše úlohu dějepisectví, literatury
v národním obrození

České a slovenské národní obrození

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: dějepis
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

vyjmenuje významné osobnosti
národního obrození ( G. Dobner,
F. M. Pelcl, J. Dobrovský, M.V.
Kramerius, J. Jungmann, F. Palacký,
J. Kolár, P. J. Šafařík, A. Bernolák, L.
Štúr)
shrne význam národního obrození
objasní propuknutí revoluce
Revoluce 1848 – 1849 ve Francii,
popíše průběh revoluce ve Francii,
Itálii, Německu
Itálii, Německu
vlastními slovy shrne příčiny porážky
revolucí
seznámí se s revolucí 1848 jako
touhou po národní svobodě

OVO 6.4.
U 6.4.

VDO 2.2.
VMEGS 3.3.

-

popíše průběh revoluce v Rakousku,
českých zemích – tzv. jaro národů

České národní hnutí v revoluci

OVO 6.4.
U 6.4.

VDO 2.2.

-

rozliší zájmy liberálů a radikálů,
zároveň však dokáže formulovat
jejich společný zájem

-

popíše dokončení průmyslové
Rozmach průmyslové revoluce
revoluce v Evropě, USA a přerod
společnosti v průmyslovou společnost
vysvětlí tvrzení Anglie = dílna světa

OVO 6.6.
U 6.2.

VDO 2.2.
VMEGS 3.3.

-

-

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: dějepis
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

osvětlí vzrůstající vzdělanost jako
předpoklad pokroku
popíše stav vědy, techniky,
architektury, malířství, literatury a
hudby v 2. pol. 19. stol.

Společnost a kultura v 2. pol.
19.století

popíše sjednocovací proces
Sjednocení Itálie a Německa,
v Německu a Itálii
vyhlášení francouzské republiky
uvede příklady významných
osobností sjednocování (C.B. Cavour,
G. Garibaldi, V. Emanuel, O. von
Bismarck)
popíše vývoj ve Francii po svržení
císařství Napoleona III.
vysvětlí význam pařížské komuny
jako počátek demokratických opatření

OVO 6.6.
U 6.6.

popíše rolnické reformy Alexandra II. Carské Rusko
– zrušení nevolnictví
charakterizuje Rusko jako rozsáhlou,
ale zpátečnickou velmoc
popíše situaci v USA před občanskou Občanská válka v USA
válkou
objasní hlavní příčiny války Severu
proti Jihu
zná zpaměti hlavní data občanské
války a osobnosti

OVO 6.4., 6.6.
U 6.1., 6.5.

MuV 4.3.
VDO 2.2., 2.4.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: dějepis
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

stručně popíše vládu Františka Josefa Vznik Rakouska – Uherska
I. a jeho ministra A. Bacha
popíše cestu k ústavnosti v Rakousku
v prusko – rakouské válce zdůrazní
vztah k českým zemím
vysvětlí, co znamenal dualismus pro
habsburskou monarchii

OVO 6.3.
U 6.3., 6.5.

popíše hospodářskou a kulturní
Kulturní, politický a hospodářský
situaci v Čechách na počátku 2. pol. vývoj v 50. a 60. letech 19. století
19.stol.
vysvětlí vliv obnoveného absolutismu
na politickou scénu

OVO 6.1., 6.5.
U 6.2., 6.5.

-

osvětlí proces spolčování v 2. pol. 19. Vliv prvních ústavních svobod na
stol. v Čechách
rozvoj dělnického hnutí

OVO 6.4.
U 6.2., 6.5.

-

popíše dokončení průmyslové
Průmyslová výroba
revoluce v českých zemí
definuje české země jako hlavní zdroj
rakouské produkce průmyslu

OVO 6.1.
U 6.2.

-

vysvětlí volební práva a volební
systém Rakouska – Uherska

Charakteristika Rakouska

U 6.5.

-

objasní zklamání českých politiků
z rakousko-uherským vyrovnáním

Pasivní a aktivní politika Čechů

OVO 6.3., 6.5.
U 6.5.

-

-

-

-

MuV 4.3.

VDO 2.3.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: dějepis
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

definuje pojmy pasivní, aktivní
politika v 2. pol. 19. stol.

-

popíše sociální otázku, vzrůst životní
úrovně
vysvětlí, co znamená, tzv.
technickovědecká revoluce

-

-

-

-

Podnikání, dělnická otázka

OVO 6.4.
U 6.2.

VDO 2.3.

vyjmenuje základní české politické
Česká politika a kultura
strany konce 19. století
vysvětlí, co znamená rovné hlasovací
právo
popíše stav kultury na konci 19.
století

OVO 6.5.
U 6.5.

MuV 4.3.

popíše vztah Němců a Čechů na
Mnohonárodnostní monarchie
našem území
seznámí se s německou kulturou
v Praze
charakterizuje Slovensko jako agrární
zemi, představí jeho politickou a
kulturní vyspělost

OVO 6.3.
U 6.3.

VMEGS 3.1.

popíše mezinárodní postavení
Velmoci na konci 19. století
nejvýznamnějších velmocí: Německo,
Francie, Velká Británie, USA,
Japonska

OVO 6.6.
U 6.7.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: dějepis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

-

-

vybaví si postavení pěti
nejmocnějších velmocí konce
19. století
seznámí se a popíše nejvýznamnější
ohniska konfliktu v před 1. sv.v.
popíše vznik bloků: dohoda,
trojspolek a přiřadí k nim země

Mezinárodní vztahy v předvečer 1.
světové války

OVO 6.6.
U 6.7.

VMEGS 3.3.
Z

pokusí se vysvětlit příčiny prvního
První světová válka
světového konfliktu
vysvětlí sarajevský atentát jako
záminka 1.sv.v.
rozdělí země, které proti sobě
bojovaly
definuje 1. světovou válku – označení
vysvětlí válečné hospodářství
zdůrazní postavení čs. legií v 1.sv.v.

OVO 7.1., 7.5.
U 7.1.

VMEGS 3.3.

představí Rusko jako světovou
velmoc
popíše revoluce: 1905, únorovou,
říjnovou revoluci
vysvětlí, co je duma, sověty, eseři,
menševici, bolševici

Ruské revoluce

OVO 7.1.
U 7.1.

VDO 2.2.

popíše význam 1. sv. v. pro české
země, Slovensko

Vznik ČSR

OVO 7.5.
U 7.2.

VDO 2.3., 2.4.
MuV 4.2.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: dějepis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup
-

-

-

-

vysvětlí vzrůstající nacionalismus
popíše vznik legii
zdůrazní význam zahraničního i
domácího odboje
vyzdvihne osobnosti: TGM, E. Beneš,
M.R. Štefánik, muži 28. října
popíše proces vzniku první ČSR
uvede bilanci válečných ztrát
popíše kroky vítězných států po
1. světové válce
vysvětlí význam pařížské mírové
konference
připomene vznik Společnosti národů
seznámí se s uměním, které ovlivnila
1.sv.v.
popíše vliv amerikanizace v Evropě
definuje, co znamená totalitární
režim, popíše vývoj v Rusku (SSSR),
Německu, Itálii
vysvětlí, co znamená fašismus,
komunismus
popíše situaci na Slovensku po pádu
habsburské monarchie
popíše vznik a činnost Národního
výboru

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata
OSV 1.2.2.
VMEGS 3.2.
OV - demokracie

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: dějepis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

vysvětlí problémy se silnou
národnostní menšinou – Němci
(vznik provincií)
popíše činnost Národního
shromáždění a otázku volebního
práva
popíše volební systém ČSR a naučí se Politický systém ČSR a zahraniční
zpaměti základní politické strany
politika
vysvětlí postavení ČSR na mírové
konferenci
popíše vznik Malé dohody jako určité
záruky ochrany demokracie
zdůrazní význam ústavy z roku 1920
popíše postavení Slovenska,
Podkarpatské Rusi v rámci ČSR

U 7.2.

VDO 2.3.

popíše rozvoj školství za 1. republiky Umění a životní styl 1. republiky
popíše vliv masmédií na společnost,
jak ovlivňují její názory
seznámí se s uměním 1. republiky

U 7.2.

MeV 6.5.

vysvětlí vztah ČSR a kolektivní
Československo na vzestupu (1925 – OVO 7.5.
bezpečnosti
1929)
U 7.2.
popíše politickou situaci 20. let
popíše vzrůstající hospodářský rozvoj
seznámí se s každodenností první
republiky (zábava, sport,..)

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: dějepis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup
-

-

-

-

-

pokusí se objasnit příčiny světové
hospodářské krize
vysvětlí souvislost s krizí a
vzrůstajícím nacionalismem
popíše návrhy cest k překonání krize
(USA, SSSR)
popíše situaci v Německu, Itálii,
Japonsku, Španělsku

Konkretizované učivo
Světová hospodářská krize

Očekávané výstupy RVP
OVO 7.3.
U 7.3.

Vazby, přesahy,
průřezová témata
VMEGS 3.3.

popíše vliv světové hospodářské krize Krize v Československu, 30. léta
na ekonomiku ČSR
vznik prvních organizací ohrožujících
demokracii
charakterizuje politickou a kulturní
situaci ve 30. letech

OVO 7.2., 7.5.
U 7.2., 7.3.

VDO 2.3.

seznámí se s plány Německa na
Ohrožení Československa,
zničení ČSR a činností
Mnichovská dohoda
Sudetoněmecké strany
vysvětlí důvody částečné mobilizace,
postoj a postup Sudetoněmecké
strany
formuluje základní myšlenky
Mnichovské dohody
popíše jednání a roli ČSR na něm
definuje důsledky mnichovské
konference pro ČSR

OVO 7.2., 7.3., 7.5.
U 7.3.

VMEGS 3.3.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: dějepis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

definuje období druhá republika
popíše vývoj v českých zemí,
Slovensku, Podkarpatské Rusi

Druhá republika

OVO 7.5.
U 7.3.

-

zapamatuje si důležitá data: 14. -16.
3. 1939 jako konec Česko-Slovenska
vysvětlí, co znamená klerofašistický
stát popíše kroky k autonomii
Slovenska a jeho postavení
v předvečer 2. světové války
popíše průběh vyhlášení Protektorátu
Čechy a Morava

Rozbití Česko - Slovenska

OVO 7.3., 7.5.
U 7.3., 7.4.

-

-

-

-

-

MuV 4.2.

popíše počátek 2. světové války –
Vypuknutí 2. světové války, válečné
napadení Polska Německem, zapojení události 1940 - 1941
dalších zemí do války
vysvětlí vztah mezi Německem a
SSSR – dohoda o rozdělení světa
popíše úspěšnou okupaci Francii
Německem
vyzdvihne podíl českých letců na
úspěchu porážky Německa v letecké
bitvě o Anglii

OVO 7.3., 7.4., 7.5.
U 7.4.

VDO 2.2.
VMEGS 3.3.
OSV 1.2.3.
MuV 4.3.
OV- totalitární režimy

objasní politický a národnostní útlak
v protektorátě
popíše teror okupantů, rasovou
perzekuci

OVO 7.4., 7.5.
U 7.4.

MuV 4.3.

Protektorát Čechy a Morava

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: dějepis
Ročník: 9. ročník
Konkretizovaný výstup
-

-

-

-

-

Konkretizované učivo

seznámí se s otázkou antisemitismu
Holocaust
vysvětlí pojmy: holocaust, arizace
objasní opatření proti Židům
v protektorátě,
popíše životní podmínky a osud Židů,
Romů v koncentračních táborech
uvede příklady forem odporu proti
okupantům
naučí se zpaměti základní ilegální
odbojové organizace občanskodemokratického i komunistického
proudu
popíše činnost Čechů a Slováků na
frontách 2.sv.v., jejich vliv

Očekávané výstupy RVP
OVO 7.4.
U 7.4.

Vazby, přesahy,
průřezová témata
MuV 4.1.
VMEGS 3.2.

Československý odboj (1939 – 1941) OVO 7.5.
U 7.4.

objasní změnu sil ve válce po
Formování protihitlerovské koalice
napadení SSSR Německem
popíše boje na východní frontě- SSSR
vysvětlí důvody vstupu USA do války
seznámí se s boji v Tichomoří
objasní postup tzv. Velké trojky
v pokračujících bojích

OVO 7.3.
U 7.4.

vysvětlí, co znamená stanné právo,
pojem heydrichiáda, Lidice, Ležáky

OVO 7.5.
U 7.4.

Heydrichiáda

MeV 6.5.
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Předmět: dějepis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

vlastními slovy popíše atentát na
R. Hendricha a formuluje jeho
důsledky pro život v protektorátě
popíše vznik a činnost partyzánských
skupin a slovenského odboje
popíše boje u Stalingradu, Kurska
vysvětlí příčiny neúspěchu italské
armády ve válce (Afrika)
hledá příčiny rozdílných zájmů
protifašistických zemí
vysvětlí výhody otevření druhé
fronty, invaze v Normandii
popíše osvobozování Francie, postup
spojeneckých vojsk Evropou
seznámí se s boji v Asii, Tichomoří,
Balkánském poloostrově
popíše postupné osvobozování SSSR

Přelom ve válce, 1942 – 1944

popíše snahu o obnovu čs. odboje
Československý odboj 1943 – 1944
zničeného v období heydrichiády
objasní spojenectví SSSR a ČSR jako
nové zahraničněpolitické orientace po
válce
vysvětlí nutnost sblížení obou proudů
zahraničního odboje
popíše zahraniční boje našich vojáků

U 7.4.

OVO 7.5.
U 7.4.
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Předmět: dějepis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

popíše příčiny rozkladu l’udáckého
režimu a vzrůstající odboj Slováků
vlastními slovy shrne přípravy,
průběh i výsledky SNP
zdůrazní význam SNP jako důkaz
hrdinství a snahy o obnovu ČSR

Slovenské národní povstání

OVO 7.5.
U 7.4.

popíše válečné operace osvobozování Osvobozování Československa,
Československa SSSR i USA
České květnové povstání
formuluje základní myšlenky
Košického vládního programu jako
dokumentu udávající politický směr
nové obnovené ČSR
popíše přípravy, průběh a význam
květnového povstání
osvětlí úlohu vlasovců při bojích
v Praze

OVO 7.5.
U 7.4.

popíše poměry v Německu ke konci
Porážka fašismu
války, ofenzivu spojeneckých vojsk
vysvětlí průběh kapitulace Německa,
poté i Japonska
zapamatuje si vznik OSN
vysvětlí, jaký význam měla
postupimská konference pro
poválečné uspořádání světa, i význam
pro ČSR (otázka odsunu)

U 7.4.
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Předmět: dějepis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

charakterizuje jednotlivé země po
Svět na rozcestí
2.sv.v. (jejich postavení)
vysvětlí, v čem se lišil pohled SSSR a
USA na poválečné uspořádání světa
charakterizuje USA, SSSR jako dvě
zcela rozdílné supervelmoci

OVO 8.1., 8.2.
U 8.1.

popíše počátek prosazování vlivu
SSSR ve východní a střední Evropě,
tzv. sovětizace
vysvětlí, jak se projevovala politika
zadržování komunismu, jak se
projevoval počátek studené války
popíše poválečný vývoj v Německu,
Řecku, vznik nového státu Izrael

OVO 8.1.
U 8.1., 8.2., 8.3

zopakuje hlavní myšlenky Košického
vládního programu
vysvětlí, co jsou dekrety prezidenta
Beneše
objasní řešení otázky národnostních
menšin – zvláště odsunu Němců,
národní očisty, prvního znárodnění,
konfiskace půdy, dosídlení pohraničí
popíše postupné získávání moci
komunistů

Obnovení ČSR

VMEGS 3.3.
VDO 2.2.
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Předmět: dějepis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

vysvětlí, co znamenal výsledek voleb Střet o podobu a moc v ČSR
z roku 1946 pro další vývoj ČSR
popíše, jak se ČSR postupně
dostávala do vlivu sovětského bloku

OVO 8.1., 8.2.
U 8.1., 8.2., 8.3

vlastními slovy definuje pojem
studená válka
charakterizuje vývoj supervelmocí a
vysvětlí vznik bipolárního světa
popíše vývoj zemí ve východním
bloku
uvede první válečné konflikty, ve
kterých se v rámci studené války
střetly země: USA, SSSR

Studená válka

OVO 8.1., 8.2., 8.3.
U 8.1., 8.2., 8.4.

VMEGS 3.3.

-

popíše obranné sjednocování Západu
seznámí se s vývojem
v mimoevropských zemích, co
znamená dekolonizace

Únor 1948 v Československu

U 8.3.

VDO 2.2.
VMEGS 3.3.
MeV 6.5.

-

popíše přípravu a průběh únorového
převratu (rozpad Národní fronty,
vládní krize, převzetí moci
komunisty)
vysvětlí mezinárodní souvislosti s čs.
vývoj

-

-

-
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Předmět: dějepis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

popíše uplatňování komunistické
politiky (likvidace soukromého
sektoru, kolektivizace zemědělství,
vztah ČSR a RVHP, masová
nezákonnost)
pokusí se popsat proměnu
společnosti, vysvětlí, proč lidé
odcházeli do exilu, proč došlo
k poklesu životní úrovně
popíše vývoj v SSSR, Číně, USA
během 50. a 60. let 20. století
seznámí se s dekolonizací Asie,
Afriky
vysvětlí, jak se projevovalo určité
uvolnění mezi střetem US a SSSR

Svět v pohybu

OVO 8.1., 8.2., 8.3.
U 8.1., 8.2., 8.4.

popíše vývoj v 50. letech v
Československu
vysvětlí problematiku
zkonstruovaných politických procesů
zapamatuje si rok 1960 jako
vyhlášení ČSSR
objasní příčiny uvolňování poměrů,
včetně reformních sil v řadách
komunistů
pokusí se vysvětlit tzv. socialismus
s lidskou tváří

Krize vládnoucího systému,
probouzení čs, společnosti, Pražské
jaro

U 8.3.

VDO 2.2., 2.4.
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Předmět: dějepis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

popíše obrodný proces (Pražské jaro)
a postoj SSSR k němu

-

popíše průběh vojenského napadení
Československa
pokusí se objasnit postoj společnosti
k této události, vysvětlí exil
vysvětlí, co znamená moskevský
protokol, normalizace

Srpen 1968

U 8.3.

VDO 2.2.

popíše vývoj v Československu v 70.
a 80. letech
vysvětlí program: Charta 77 a osvětlí
osud chartistů
popíše vzrůstající nespokojenost
občanů vedoucí k rozkladu
komunismu
popíše události sametové revoluce
1989
vybaví si znalosti k rozdělení
Československa na Českou a
Slovenskou republiku

Normalizace a rozklad totalitárního
režimu v Československu - 1989

U 8.3.

VDO 2.2., 2.3., 2.4.
OV- demokracie

-

-

-
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Předmět: dějepis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

popíše vývoj v SSSR a sovětském
Svět v 70. a 80. letech
bloku
seznámí se s úspěchy SSSR v třetím
světě
popíše proměny Číny
seznámí se s rozvojem demokracií ve
světě (výhody tržní ekonomiky)
vybaví si proces sjednocování Evropy
seznámí se s uvolňováním napětí
mezi supervelmocemi, které střídá
politika napětí
uvede příklady ohnisek neklidu a
konfliktů mezi USA a SSSR
stručně popíše přestavbu SSSR a
rozpad sovětského bloku
vlastními slovy definuje současné
problémy lidstva

OVO 8.1., 8.2., 8.3.
U 8.1., 8.2., 8.4., 8.5.

OV – 7. roč. EU
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Výchova k občanství
Charakteristika předmětu:
Vyučování předmětu Výchova k občanství je spolu s výukou Dějepisu součástí oblasti Člověk a společnost.
Žáci by se měli zamýšlet nad svým postavením ve společnosti, chápat svou úlohu a snažit se rozvíjet pozitivní stránky své osobnosti. Na základě
respektování návaznosti v rovině mezipředmětových vztahů (rodinná výchova,dějepis) dotvářet pojmovou výbavu žáků, objasňovat a upevňovat
jejich hodnotové orientace a vytvořit základní momenty právního vědomí žáků.
Časové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Výchova k občanství se realizuje v následujících časových dotacích:
2. stupeň
Ročník
6.
7.
8.
Počet hodin
1
1

9.
1

Obsahové a organizační vymezení předmětu:
Předmět navazuje na výuku na I. stupni (prvouka, vlastivěda) a dále rozvíjí schopnosti žáků v oblasti sebepoznání, přináší a vysvětluje různé pojmy
ze společenských věd (rodina, vlast, národ, vlastenectví…).
Zaměřuje se na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleněním do různých společenských vztahů a vazeb.
Seznamuje žáky se základními pojmy z oblasti hospodářství, státu a práva i mezinárodních vztahů, učí je konfrontovat své názory s ostatními a
rozlišit pojmy rasismus, xenofobie. Učí žáky respektovat povinnosti v rámci školy (školní řád), uvědomovat si důsledky neplnění vnitřních norem,
současně být schopni takové normy vytvářet a zaujmout k nim stanovisko.
Vede žáky k tomu, aby si uvědomovali své kvality, schopnosti a aby je dokázali využít ve spolupráci s ostatními. Aby byli zdravě sebevědomí a
ctižádostiví, uměli samostatně vyjádřit svůj postoj, názor, uměli jej prosadit a obhájit podle společenských norem a odpovídající formou
komunikace.
S osobnostním profilem souvisí i protidrogová prevence, která prolíná všemi ročníky a s ohledem na věk žáků přináší odpovídající informace.
Didaktické postupy jsou orientovány na samostatnou práci žáků, krátkodobé i dlouhodobější úkoly, případně na práci skupinovou. Důležitou
součástí je i hra, test, řízená diskuze a další formy vhodné pro aktivizaci žáků.
Mezipředmětově navazuje na dějepis, vzdělávací oblast člověk a příroda (přírodopis, zeměpis). V rámci předmětu jsou realizována průřezová
témata Osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, Mediální výchova.
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Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu občanská výchova:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení:
- žáci jsou vedeni k tomu sami vyhledat, logicky spojit a utřídit fakta podle svých schopností s využitím encyklopedií, internetu…
- žáci plní své role ve skupině, dokážou posoudit a zhodnotit práci svou i svých spolužáků
- na základě diskuze či řízeného rozhovoru se žáci zorientují v termínech souvisejících se současným děním ve společnosti
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů :
– žáci zpracovávají témata problémů ze současnosti z oblasti mezilidských vztahů, hospodářství, ekologie a dalších aktuálních otázek.
Hlavním momentem je zaujmout postoj, vyslovit názor k uvedenému problému, případně nabídnout řešení.
– při hodinách formou diskuzí či polemik mohou žáci konfrontovat svůj názor, dokázat jej obhájit, případně přijmout názor ostatních
– samostatně či v kooperaci se skupinou spolužáků zpracují zadané téma, navrhnu řešení problému
– preferujeme předkládání problémových úkolů z praktického života
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní:
– žáci se učí formulovat myšlenky, názory a prezentovat je před kolektivem spolužáků
– učí se dodržovat pravidla diskuze, naslouchat argumentům ostatních a předkládat a správně formulovat vlastní
– formou hry (dramatizace) se učí prvky nonverbální komunikace, pozorováním se učí správným postojům při vyjadřování
– na základě prezentací jsou žáci schopni samostatného projevu, kdy pojmenují problém, analyzují jeho příčiny a navrhnou řešení
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální:
– žáci by měli postupně pochopit svoje postavení v kolektivech různého typu (rodina, třída, škola…) a uvědomit si svůj přínos a možnosti,
které existují. Na příkladech pak demonstrovat varianty soužití, hierarchii úloh v různých typech kolektivů
– učí se dodržovat pravidla soužití ve skupině, umět řídit a vést družstvo, rozhodovat soutěž, hru, dokázat nezištně pomoci
– žáci se učí spolupráci s důrazem na vzájemnou komunikaci (předávání informací, zpráv…)
– žáci dokážou pochopit význam kompromisu při prosazování svých požadavků a názorů, vytvářejí podmínky pro asertivní chování
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské:
- žáci se připravují na budoucí život ve společnosti,v občanském společenství,uvědomují si principy demokracie a soužití s ostatními lidmi
- na modelových situacích a příkladech je učíme reagovat na vzniklé situace každodenního života a umět je řešit v souladu se společenskými
normami
- učí se vytvářet pravidla a zároveň si uvědomovat důsledek jejich neplnění
- vytvářejí si názor na prostředí, ve kterém žijí, ekologické dopady civilizace a s ohledem na svůj věk hledají východiska a způsoby řešení
problémů z oblasti environmentální výchovy (třídění odpadů)
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní:
– žáci se učí vytvářet si pracovní návyky, umět se učit, dokázat si naplánovat své cíle postupné, dílčí, konečné a dovést svůj úkol do konce
– žíci jsou vedeni k tomu, aby dokázali vypracovat projekt, prezentaci, výstup v souladu se svými schopnostmi a dovednostmi
– je kladen důraz na propojení s praktickým životem
– žáci jsou motivováni k aspiraci na zaměstnání dle jejich schopností a vědomostí
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Předmět: Výchova k občanství
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák pochopí jednotlivé cykly a jejich
opakování, dokáže popsat některé zvyky,
lidové obyčeje, porovnat české zvyky se
zvyky v jiných zemích. Žák může
demonstrovat svoje poznatky o zvycích a
tradicích na literatuře (pověsti atd.)

Cykly během roku, den, týden,
svátky

Žák objasní pojem rodina, domov, vysvětlí
příbuzenské vztahy, nahlédne do témat
problémů ze současnosti z oblasti
mezilidských vztahů, zaujme postoj, vyjádří
svůj názor

Domov, rodina, příbuzenské vztahy,
manželství, partnerství

MuV 4.2, OSV 1.2.2, 1.2.3

Žák si uvědomí bezpečí a zázemí rodiny,
ohrožení a nebezpečí mimo rodinu.
Seznamuje s důležitými údaji pro přivolání
pomoci a vyřešení problému

Rodina, mezilidské vztahy,
organizace pomáhající v tísni

VDO 2.3, OSV 1.2.1

Žák se naučí vnímat hodnoty a seřadit si
priority, plánovat a korigovat své výdaje

Peníze, rodinný rozpočet, hodnoty

OSV 1.1.1., 1.1.3, VDO 2.2.

OSV 1.1, 1.4
U 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7

Žák formuluje myšlenky v oblasti
Mezilidské vztahy, osobnost,
mezilidských vztahů, hledá pro sebe vhodný pravidla slušného chování
vzor a příklad v rodině i mimo ni, seznámí se
s pravidly slušného chování
Žák se připraví na budoucí život, v diskuzi
vyjádří názor na výchovu, náhradní rodinnou Výchova, adopce
výchovu, současné trendy ve výchově

OSV 1.3.2

MuV 4.2.
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Předmět: Výchova k občanství
Ročník 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák si uvědomuje důležitost školy jako
instituce, školní docházky, dodržování
pravidel a školního řádu, získaných znalostí
pro svůj vlastní rozhled a budoucnost

Škola, pravidla chování, budoucí
život

OSV 1.1.1, VDO 2.1

Žák se učí organizovat svůj čas a práci,
Učení, čas pro odpočinek, vlastní
učení. Nahlédne do pracovních metod učení, aktivity a učení
ujasní si, jaký učební typ učení je

OSV 1.2.4, MuV 4.2

Žák respektuje svůj životní prostor a prostor
druhých lidí, učí se myslet na životní
prostředí

Životní prostředí

EV 5.1, 5.3, 5.4

Žák se seznamuje se specifikou regionu,
obce, kulturními památkami, specifiky
jazyka, která se užívá daný region

Naše vlast, život v regionech, jazyk

MuV 4.1, 4.3, 4.4.,4.5, OSV
1.3.2

Žák dokáže jmenovat významná místa naší Historie, osobnosti naší historie,
země, významné osobnosti minulosti.
státní symboly, politický systém,
Objasní význam a účel státních symbolů,
demokratický právní stát
nahlédne do politického systému našeho
demokratického právního státu a jeho složek

VDO 2.2, 2.4, MeV 6.5

Žák umí zařadit různé historické osobnosti a Historie
jevy do časové posloupnosti

VMGES 3.2
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Předmět: Výchova k občanství
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

vysvětlí pojem národ a vlast
rozliší termíny vlastenectví a
nacionalismus
chápe pojem majetek v žebříčku
hodnot
uvede příklady vlivu člověka na
přírodu, nutnost ochrany přírodního
bohatství
orientuje se v oblasti kulturních
institucí, vyjádří svůj vztah ke
kultuře a objasní její místo v životě
člověka

Národ, vlast

OVO 1.2
U 1.3

Majetek a bohatství

OVO 1.6
U 1.2

Přírodní bohatství
Kultura a její rozvoj
OVO 1.4
U 1.4, 1.5

VMGES 3.1
VDO 2.2
MuV 4.1,4.2

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Výchova k občanství
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
Osobnost
- shrne složky vývoje organismu
Co už je za mnou
- vyjádří vlastními slovy, co člověka
utváří
- definuje znaky jednotlivých vývojových
období
- porovná rozdíly mezi lidmi

OVO 2.4.
U 2.2.

OSV 1.1.2.
Př – Vývoj člověka

Kde právě jsem

-

poznává sebe sama a přijímá se
pozitivně
provede analýzu svých kladů a záporů

OVO 2.4.
U 2.1.

OSV 1.1.2., 1.1.3.
Př – Dědičnost, DNA

-

vyjádří, co od života očekává
popíše fáze života – dospělost, stáří
naplánuje své cíle, zdůvodní je

Kam jdu

OVO 2.2., 2.4.
U 2.3.

OSV 1.1.1.
Volba povolání

-

zapamatuje si pojmy: sebepojetí,
sebepoznání, sebehodnocení,
sebevědomí
porovnává rozdílnost vnímání svého Já

Jak se znám

OVO 2.1., 2.3.
U 2.1., 2.2.

OSV 1.1.2.

Co jsem

OVO 2.1., 2.3.
U 2.2.

OSV 1.1.2.

-

-

vyjádří vlastními pojmy temperament,
charakter
definuje jednotlivé temperamentové
typy
vybaví si pojmy: mravnost, morálka
zjistí svůj typ temperamentu (test)
zamyslí se nad tím, jak se charakter
projeví na jednání člověka

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Výchova k občanství
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

zjistí, co jej motivuje
rozdělí vyšší a nižší potřeby
seznámí se s pojmy: motiv, zájmy

-

vyjádří vlastními slovy pojmy: vloha, Co mohu
schopnost, inteligence, nadání, talent,
genialita
vysvětlí pojem kreativita
na internetu vyhledá příslušný test IQ
a vyřeší jej

-

-

-

vybaví si a připomene pojmy vjem,
smyslové vnímání
uvede příklady součinnosti
smyslových orgánů při získávání
informací o prostředí, předmětu
ověří si existenci smyslových klamů

Co chci

Psychické procesy a stavy
Jak poznávám a vnímám

rozdělí si práci ve skupině
vybaví si dosud známé informace
Projekt Vánoce (historie, koledy,
k tématu
cukroví, zvyky, vánoční stromek,
na internetu nebo v literatuře dohledá vánoční svátky)
další potřebné údaje k vypracování
referátu
referát předvede před třídou,
vyjadřuje se vlastními slovy
uvede seznam použité literatury
k vypracování projektu
diskutuje s žáky nad tématem

OVO 2.2, 2.4.
U 2.1., 2.3.

OSV 1.3.2.

OVO 2.1., 2.4.
U 2.1.

OSV 1.1.5.

OVO 2.1.
U 2.2.

OSV 1.1.1., 1.1.4., 1.2.1.
Př – smysly

D – Historie
každodennosti
AJ – Chrismas
PC – internet (zdroj
informací)
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Předmět: Výchova k občanství
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

seznámí se s pojmy myšlení, pojem,
kreativita
vyzkouší si svou schopnost myšlení
procvičí si divergentní (divergentní)
myšlení

Jak myslím a tvořím nové

OVO 2.1.
U 2.1.

vyjádří vlastními slovy pojmy:
paměť, zapomínání, pozornost
vyzkouší si různé druhy paměti
ověří si na sobě pravidla pro
pamatování
shrne, co nám ulehčuje pozornost a
co ji naopak ztěžuje

Jak si pamatuji a soustředím se, Jak
se učím

OVO 2.4.
U 2.2.

rozliší pojmy hra, učení, práce
seznámí se s rozdílnými funkcemi
pravé a levé hemisféry

Jak prožívám své city

OVO 2.4.
U 2.1.

OSV 1.1.2.,1.2.2.

OVO 1.7.
U 1.6.

OSV 1.1.3., 1.1.4.

seznámí se s pojmy asertivní,
asertivní práva a povinnosti
vybaví si, co znamená chovat se
pasivně, agresivně
rozpozná nevýhody agresivního a
pasivního jednání
zváží výhody asertivní chování pro
lepší a snadnější jednání s lidmi
asertivně vyjádří pochvalu, kritik
vyjádří vlastní názor a postoj

Člověk v sociálních vztazích
Umím se přiměřeně prosazovat?

OSV 1.1.5.
ČJ – práce se slovníkem
(analýza, syntéza,
srovnání, abstrakce,
indukce, dedukce,
analogie)
OSV 1.1.1., 1.1.2.
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Předmět: Výchova k občanství
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

rozliší vlastní původce stresu, tzv.
stresory
předvede a zdůvodní své způsoby
řešení konfliktů
snaží se aplikovat poznatky v praxi

Zvládnu i náročné životní situace?

OVO 1.7.
U 1.6., 1.7.

OSV 1.1.4., 1.3.1.
Př – Základní potřeby
člověka

definuje pojem zdraví, pravidla
zdravého života
vysvětlí, co znamená: zdraví =
jednota tělesné i duševní pohody
analyzuje si svůj aktuální stav
uvede příklady relaxace

Umím žít zdravě?

U 2.3.

VMEGS 3.2.
EV 5.4.
Výchova ke zdraví
(Zdravá výživa)

vybaví si pojmy: potřeby, dělba
práce, výroba, služby
seznámí se s pojmy specializace,
efektivita
popíše základní rozdělení funkcí a
dělby práce ve své rodině

Hospodaření
Ten umí to a ten zas tohle…

OVO 3.6.
U 3.3.

EV 5.3.
OV – 6. roč.
D – 6. roč. – Přirozená
dělba práce

OVO 3.6.
U 3.2.

EV 5.3.
OSV 1.2.3.

definuje pojmy odvětví, funkce peněz
rozliší výrobní a nevýrobní odvětví
Přejete si prosím?
vyjmenuje základní výrobní faktory
(práce, půda, kapitál)
orientuje se v síti obchodů a služeb
v obci – Praha 3 (okolí školy)
při nákupu zboží a využívání služeb
vhodně komunikuje s prodavači a
formuluje své požadavky
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Předmět: Výchova k občanství
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

seznámí se s pojmy trh, nabídka,
poptávka, firmy, domácnosti
vyloží podstatu fungování trhu na
příkladu chování kupujícího a
prodávajícího
vlastními slovy vyjádří rozdíl mezi
pojmy ekonomie, ekonomika

Nakupujeme….

OVO 3.7.
U 3.4.

rozdělí si práci ve skupině
Projekt – Velikonoce (historie,
vybaví si dosud známé informace
největší křesťanský svátek, kraslice,
k tématu
zvyky, symboly, říkadla)
na internetu nebo v literatuře dohledá
další potřebné údaje k vypracování
referátu
referát předvede před třídou,
vyjadřuje se vlastními slovy
uvede seznam použité literatury
k vypracování projektu
diskutuje s žáky nad tématem

EV 5.3.

D – Historie
každodennosti
AJ – Easter
PC – internet (zdroj
informací)

Právní minimum
upevní znalost pojmů morálka, právo
Právo je minimum morálky
objasní rozdíl mezi právními a
morálními normami
procvičí si schopnost spolupráce
v rámci třídy (stanovení řádu třídy)

OVO 4.5.
U 4.5.

EV 5.3.
OSV 1.3.2.

seznámí se se systémem práva
definuje pojmy právní vztah, právní
řád, fyzická, právnická osoba

OVO 4.6., 4.7.
U 4.5., 4.7.

EV 5.3.
VDO 2.2.

Právo je systém
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Předmět: Výchova k občanství
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

- vyjmenuje několik právních odvětví
- vyzkouší si vyhledat potřebné právní
normy v konkrétní situaci
- pochopí, že „nezlost zákona neomlouvá“
Ústava

OVO 4. 2.
U 4. 1.

VDO 2. 2., 2.4.

- upevní si znalosti o zákonodárné složce Moc zákonodárná
státní moci
- seznámí se s pojmy poměrný a většinový
systém, mandát, poslanecká imunita
- vysvětlí a uvede příklady poměrného a
většinového systému
- definuje význam Parlamentu ČR

OVO 4.2.
U 4.1, 4.2., 4.4.

VDO 2.2., 2.3.
OV - 7. roč. – Volby

- seznámí se s tím, jak funguje výkonná
moc
- předvede zasedání vlády – stanoví
ministerstva
- popíše význam a úkoly vlády a
prezidenta ČR
- vyjmenuje prezidenty Československa a
ČR

OVO 4.2.
U 4.1., 4.2.

VDO 2.2.

- seznámí se s Ústavou ČR, popíše její
základní strukturu, složení
- vyhledá informace v Ústavě ČR
- zařadí Ústavu do právního řádu ČR,
popíše její důležitost jako nejvyššího
právního předpisu

Moc výkonná
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Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

- seznámí se s významem soudní moci,
soustavou soudů v ČR
- stanoví rozdíly mezi občanskoprávním a
trestním řízením

Moc soudní

OVO 4.2.
U 4.1.

VDO 2.2.

- upevní si své znalosti o základních
lidských právech a povinnostech
- prosazuje svá práva a respektuje při tom
práva druhých
- zamyslí se nad významem odpovědnosti
- vysvětlí vlastními slovy, že základní
lidská práva jsou garantovaná státem a
chráněna jeho institucemi

Základní práva a svobody

OVO 4.5.
U 4.4.

VDO 2.2.
MuV 4.5.

Politika

OVO 4.2., 4.3.
U 4.3.

VDO 2.3.
OV – 7. roč. – Projekt
volby

Právo v Evropě

OVO 5.1.
U 5.1.

EV 5.4.

- seznámí se s pojmy politické spektrum,
pravice, levice
- rozliší hlavní principy levicových a
pravicových stran
- zamyslí se nad prostředky užívanými ve
volebních kampaní
- seznámí se s orgány EU a jejich
funkcemi
- diskutuje o aktuální situaci EU
- porovná soustavu orgánů EU se
soustavou orgánů ČR
- zjistí aktuální informace o EU –počet
členů, předsedající země, evropský
komisař pro ČR

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Výchova k občanství
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- vyhledá informace a seznámí se
s nejdůležitějšími světovými
náboženstvími
- popíše a shrne hlavní znaky, symboly
křesťanství
- zdůvodní význam křesťanství pro
území střední Evropy
- rozliší znaky islámu a judaismu
- nakreslí symboly jednotlivých
náboženství
- seznámí se se základními sektami,
uvede příklady z praxe –př. Svědkové
Jehovovi
- vybaví si důvody vzniku náboženství¨
- vyjádří vlastními slovy: totemismus,
animismus, fetišismus
- na internetu vyhledá rejstřík
registrovaných českých církví
- uvede příklady nejméně pěti z nich
- rozdělí si práci ve skupině
- vybaví si dosud známé informace
k tématu
- na internetu nebo v literatuře dohledá
další údaje ke zpracování
referátu¨referát přednese před třídou,
vyjadřuje se vlastními slovy
- vede diskusi k tématu

Smysl společenství
Světová náboženství
Tři největší světová náboženství:
islám, judaismus, křesťanství

OVO 1.8.
U 1.4.
OVO 1.8.
U 1.4.

Sekty, nejstarší formy náboženství

OVO 1.8.
U 1.4.

Přehled českých církví

OVO 1.8.
U 1.4.

Prezentace – přehled náboženství

OVO 1.8.
U 1.4.

OSV 1.2.3.
EV 5.3.
D- 7. roč.: Arabové,
Křesťanství
VMEGS 3.1.
MuV 4.1., 4.3.
EV 5.4.
D – 7. roč., 9. roč. –
Holocaust
Z -9. roč.- Světová
náboženství
MuV 4.4.
D – 6. roč. – Vznik
náboženství

MuV 4.4.
ČJ – přednes referátu
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Předmět: Výchova k občanství
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

vysvětlí fungování komunálních voleb,
pojmy: starosta, zastupitelstvo
uvede příklady, jak obec přispívá ke
zkvalitnění života svých občanů
předvede možnost vyjádření nesouhlasu
s rozhodnutím obecního úřadu (petiční
právo)
vyjádří vlastní názor, předvede jednání
zastupitelstva
zjistí, kde se nachází místní obecní úřad,
seznámí se s jeho činností
seznámí se s povinnostmi úředníků
předvede slušné vystupování při
vyřizování záležitostí na úřadě
procvičí si písemný projev v kontaktu
s úřady
vyjádří vlastními slovy pojmy občan,
občanství
popíše, jak občanství státu nabýváme
vysvětlí smysl občanského průkazu,
uvede příklady jeho využití
vyzkouší si vyplnit tiskopis žádosti o
občanský průkaz či pas

Občan
Já jako občan obce

OVO 1.10, 4.4.
U 1.2., 4.2.

VDO 2.3.

Na úřadě

OVO 1.7., 1.10.
U 1.2.

VDO 2.1.
OSV 1.2.3.
PC -

Jsem občanem státu, Zastupitelské
orgány

OVO 4.2.
U 4.1.

VDO 2.2. 2.3.
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

vysvětlí rozdíl mezi pojmy:
národnost a státní příslušnost
zdůvodní, že jsme součástí Evropy
(území, společná historie, kulturní
tradice), uvažuje v evropských
souvislostech
vyhledá informace o činnosti EU,
členských zemí
uvede příklady možností EU pro
občany ČR
zopakuje si odvětví právního řádu
ČR
připomene si, čím se jednotlivá
odvětví zabývají
vysvětlí význam práva a nutnost
znalosti právního řádu

Jsem občanem Evropské unie

Občan a právo
Odvětví práva ČR

Občanskoprávní vztahy
-

-

zopakuje si pojmy právnická a
fyzická osoba
vysvětlí vlastními slovy způsobilost
k právům a povinnostem, způsobilost
k právním úkonům
upevní si znalost základních lidských
práv a zařadí je do soustavy právního
řádu ČR (LZPS v Ústavě ČR)

OVO 5.1.
U 5.1.

VMEGS 3.2., 3.3.
OV – 7.roč. –EU
Z – Mezinárodní organ.

OVO 4.5.
U 4.5.

EV 5.3.
OV – 8.roč. - Právo

OVO 4.7.
U 4.5., 4.7.

EV 5.3.
OSV 1.2.2.
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Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

vysvětlí a uvede příklad právního
vztahu

-

vyhledá a jednoduše popíše
Vlastnictví zavazuje, ochrana
Občanský zákoník jako základní
majetku
pramen upravující majetkové vztahy
vlastními slovy definuje
problematiku dědictví
vybaví si možnosti získání majetku a
porovná je
reprodukuje, co znamená vlastnictví
hmotné, nehmotné
seznámí se s pojmy oprávnění a
neoprávnění, omezení vlastnického
práva, vyvlastnění, autorské právo
analyzuje pocity člověka, jemuž byl
ukraden nápad

OVO 3.1., 3.2.
U 3.1.

EV 5.3.
OV – 7.roč.

vytvoří smlouvu (př. O dílo, kupní,
Smlouvy, Odpovědnost za škodu
nájemní)
rozliší smluvní vztahy uskutečněné
činem, ústně, písemně
diskutuje o možných řešeních
konkrétních situací reálného života
seznámí se s pojmem odpovědnost za
škodu

OVO 3.1., 4.6., 4.7.
U 3.1., 4.7.

PC + ČJ – 9. roč. –
Projekt Recyklovaná
pohádka (Smlouva o dílo)

-

-

-
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

zdůvodní, kdo a proč je zodpovědný
za způsobenou škodu a uvede příklad
uvede příklady, jak lze škodám
předcházet
vybaví si orgány právní ochrany
(advokát, státní zástupce, notář,
soudce)
uvede příklady sankcí a vysvětlí
jejich význam
rozpozná protiprávní jednání
popíše nutnost respektování
pravideljako nutný předpoklad
bezpečného života ve společnosti

Právní ochrana
Orgány právní ochrany a sankce

OVO 4.9.
U 4.5, 4.6.

EV 5.3.

seznámí se s tím, co řeší správní
řízení a jak probíhá (lhůty,…)
vysvětlí, co jsou přestupky
dle obrázků popíše správní řízení
předvede scénku správního řízení

Přestupky a správní řízení

OVO 4.10.
U 4.6.

EV 5.3.

OVO 4.9.
U 4.5.

EV 5.3.
VDO 2.2.

uvede, čím se zabývá občanské
Občanské soudní řízení
soudní řízení a jak probíhá
seznámí se s existencí tzv. rozhodců
a rozhodčího řízení
vysvětlí vlastními slovy navrhovatel,
odpůrce
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Předmět: Výchova k občanství
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

dle obrázků popíše průběh
občanského soudního řízení
předvede modelovou situaci – role
seznámí se s průběhem trestního
řízení
vyjmenuje příklady trestných činů a
možných trestů
vysvětlí vlastními slovy presumpce
neviny
rozliší mezi přestupkem a trestným
činem
vysvětlí vlastními slovy presumpce
neviny
rozliší mezi přestupkem a trestným
činem
dle obrázků popíše, jak probíhá
trestní řízení
diskutuje o významu trestů
seznámí se s rozdíly mezi trestním
stíháním dospělých a mladistvých
diskutuje o výši hranice základní
trestní odpovědnosti

Trestní právo, Děti a paragrafy

vybaví si, jaký je rozdíl mezi svatbou Rodina a zákony
církevní a civilní
na internetu najde zákon o rodině a
seznámí se s ním

OVO 4.9., 4.10.
U 4.6.

OSV 1.3.2.

OVO 1.10., 4.5.
U 1.6., 4.4.

OSV 1.2.2.
MuV 4.2.
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Předmět: Výchova k občanství
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

diskutuje o manželství homosexuálů,
o svěření dětí do jejich péče
seznámí se s 3 typy výchovy:
autokratický, liberální, demokratický
předvede modelovou situaci – styly
výchovy
seznámí se s úkoly poradny pro
rodinu, diskutuje o její náplni a
důležitosti
vlastními slovy vysvětlí pojem:
rozvod, společná, střídavá péče
rodičů, pěstounství, osvojení
uvede příklady možnosti sehnat si
brigádu či první zaměstnán
seznámí se podmínkami pro
zaměstnávání mladistvých
na internetu vyhledá informace o
zákoníku práce
na internetu najde stránky Úřadu
práce Prahy 3 a dohledá o něm
potřebné informace (kde sídlí, jaké
pracovní příležitosti nabízí,
rekvalifikace, …)
vytvoří svůj strukturovaný životopis

V pracovní poměru
První brigáda, první zaměstnání

U 2.3.

MeV 6.5., ČJ - Životopis
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Předmět: Výchova k občanství
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

vybaví si pojmy ekonomie,
ekonomika, statky, služby
nalezne význam příkazové
(plánované) a tržní ekonomiky –
slovník či internet
seznámí se s významem pojmů
monopol, kartel

Hospodaření
Stát a národní hospodářství

OVO 3.6., 3.7.
U 3.3., 3.4.

OV – 8. roč.

objasní, co je rozpočet + uvede
Státní rozpočet
příklady položek, ze kterých se
skládá
vyhledá ve slovníku a seznámí se
s pojmy: akcie, dividenda, deficit
sestaví rodinný rozpočet
vlastními slovy popíše, jaké položky
tvoří příjmy a výdaje rozpočtu
přiřadí daně + popíše, jakým
způsobem se platí
vypočítá fiktivní rozpočet, určí zda je
vyrovnaný, přebytkový či schodkový

OVO 3.5.
U 3.2.

EV 5.3.
Z – Sféry obchodu

diskutuje o pojmu: solidarita, sociální Záchytná sociální síť
politika našeho státu
seznámí se s možnostmi pojištění,
systémem sociálního zabezpečení
vlastními slovy vysvětlí rozdíl mezi
hrubou a čistou mzdou

OVO 1.6., 3.5.
U 1.5., 3.2.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Výchova k občanství
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

seznámí se s funkcemi bank
Peněžní ústavy
na internetu vyhledá informace o
bankách – porovná nabízené služby
a ceny za jejich provedení
vypočítá, který úrok bude vyšší –
z vkladu, z půjčky nebo z úvěru
vysvětlí, co znamená úrok, hypotéka
vybaví si, co je inkaso + vyplní
složenku
vlastními slovy popíše soustavu bank

OVO 3.4.
U 3.2.

seznámí se s podmínkami pro
podnikání, které upravuje stát
sestaví dle předlohy svůj
živnostenský list, vybere si oblast
podnikání
uvede příklady výhod a nevýhod
podnikání a zaměstnání
sehraje scénku: podnikatel –
zákazník

OVO 3.6., 3.7.
U 3.4.

OSV 1.2.3.

OVO 5.4.
U 5.3.

VMEGS 3.2.
Z
MuV 4.3.

Právní subjekty podnikání

Globální svět
zamyslí se nad problémy současného Problémy současného světa
světa a roztřídí problémy běžné a
nepříjemné (závažné)
uvede, které problémy lze považovat
za celosvětové
vybaví si, co znamená globální a
lokální
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Předmět: Výchova k občanství
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

popíše, jak člověk narušuje
přirozenou rovnováhu v přírodě a jak Ohrožené životní prostředí
poškozuje životní prostředí
zobecní, jaké následky může mít
negativní činnost člověka na planetu
seznámí se s hlavními myšlenkami
udržitelného rozvoje
navrhne řešení možných důsledků
poškození životního prostředí
vyhledá na mapě místa s největší a
naopak nejnižší hustotou obyv.
nakreslí graf růstu populace v čase
dle zadaných údajů
vysvětlí rozdíl mezi státy vyspělými
a chudými, v mapě nalezne příklady
navrhne řešení problémů: chudoba,
rostoucí populace
diskutuje o válečných konfliktech,
terorismu
nalezne, co znamená OSN, NATO,
UNICEF, UNESCO, WHO

Příliš mnoho lidí – příliš problémů

OVO 5.5.
U 5.3.

EV 5.4.

OVO 5.4., 5.5., 5.6.
U 5.2., 5.3.

EV 5.4.
VMEGS 3.3.
D – 9.roč. -1., 2. sv.v.
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Fyzika
Charakteristika předmětu:
V rámcovém vzdělávacím programu je vyučovací předmět fyzika zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Zaměřuje se na zkoumání
přírody a zákonitostí, kterými se přírodní jevy řídí. Hledá vazby a spojitosti mezi jednotlivými přírodními vědami i mezi člověkem a přírodou.
Ukazuje, že veškeré dění je s fyzikou nerozlučně spjato a pro úspěch je jí třeba v každém konání.
Fyzika na druhém stupni navazuje na elementární přírodovědné poznatky, které rozvíjí a uvádí je do širších souvislostí. Ukazuje a odhaluje
fyzikální zákonitosti i tam, kde by je běžný člověk nehledal.
Časové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Fyzika se realizuje v následujících časových dotacích:
2. stupeň
Ročník
6.
7.
8.
9.
Počet hodin
1
2
2
2
Součástí výuky jsou samostatné projekty žáků, laboratorní cvičení a návštěvy fyzikálních pracovišť nejen v Praze, ale i celé republice. Dlouhodobou
tradicí je účast žáků na fyzikálních soutěžích a olympiádách.
Výuka je dále úzce propojena s předmětem Práce s laboratorní technikou, kde jsou žákovské dovednosti dále rozvíjeny pomocí praktických úloh.
Částí učiva přesahuje také do chemie, přírodopisu a zeměpisu.
Žáci se na hodinách fyziky, krom mnoha jiného, seznamují se správným používáním fyzikálních pojmů, popisují jevy, zaznamenávají je a pomocí
fyzikálních zákonitostí je vysvětlují, provádí experimenty podle návodu a sami experimenty navrhují, prohlubují systematičnost vlastní práce a
přenášejí si ji i do jiných předmětů…
Fyzika obsahuje části průřezových témat Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Mediální
výchova. Pomocí různých výukových metod je ovlivňován i Osobnostní a sociální rozvoj jednotlivých žáků.
Žáci na začátku školního roku podstupují vstupní práci zaměřenou na učivo minulého roku. Další hodnocení – ústní i písemné, případně jiné
formy hodnocení – si každý vyučující volí sám podle svých nároků a složení jednotlivých tříd.
Výchovné a vzdělávací strategie :
 rozvíjení zájmu o své okolí a poznávání zákonitostí v něm panujících
 pojmenovávání jednotlivých jevů a seznámení se s přesnými termíny sloužícími k jejich popisu
 samostatné odhalování příčin a následků vzájemného působení různých těles nebo energií pomocí pokusů a pozorování
 vytváření vlastního názoru na základě získaných informací, jeho vysvětlení a správná argumentace při jeho obhajobě, ověřování tohoto
názoru v praxi
 získávání znalostí k bezpečnému používání technických přístrojů a jejich využívání v praxi
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 aktivní využívání různých informačních a komunikačních technologií při vyhledávání, výběru a zpracovávání informací a jejich následné
využití pro řešení daných úkolů
 uvědomělé využívání svého přírodovědného poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje
Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvíjení klíčových kompetencí:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetencí k učení :
Učitel vede žáky:
- k používání správné terminologie, znaků a symbolů, k práci s obecně používanými termíny
- k vyhledávání a propojování informací z různých zdrojů a jejich využívání k řešení úkolů
- k třídění a systematizování získaných informací a k jejich dalšímu využívání v procesu učení i v praxi
Strategie vedoucí k rozvoji kompetencí k řešení problémů:
Učitel vede žáky:
- k samostatnému řešení problémů a nalézání různých variant a cest k jeho řešení
- k aplikaci již dříve poznaných postupů na nové problémy, k propojování známých znalostí s novými poznatky
- k formulaci vlastních závěrů na základě získaných zkušeností a znalostí a k vhodné argumentaci při jejich obhajobě
- k odhalování vlastních omylů a chyb, jejich zdůvodnění a náprava
Strategie vedoucí k rozvoji kompetencí komunikativních:
Učitel vede žáky:
- k vytváření vlastního písemného i ústního projevu pomocí přesných termínů, k přesnému a výstižnému vyjadřování
- k obhajobě vlastního názoru i k respektu k názorům ostatních, ke schopnosti vést smysluplnou diskusi
- k porozumění různým druhům textů, grafů a obrazových materiálů
- k využívání různých komunikačních prostředků a technologií
Strategie vedoucí k rozvoji kompetencí sociálních a personálních:
Učitel vede žáky:
- k pochopení potřeby spolupráce ve skupině při plnění společných úkolů
- k vytváření a dodržování společně stanovených pravidel a postupů práce
- ke smysluplné diskusi ve skupině i třídě, k rozdělování úkolů mezi jednotlivé členy skupiny a jejich následné vyhodnocování
- k ochotě pomoci spolužákům a sami požádat o pomoc v případě potřeby
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetencí občanských:
Učitel vede žáky:
- k přijímání zodpovědnosti za své činy a svá rozhodnutí
- k respektování pravidel platných v dané skupině
- k rozhodování se podle ekonomických i ekologických měřítek
- k aktivnímu zapojování se do školních soutěží
Strategie vedoucí k rozvoji kompetencí pracovních:
Učitel vede žáky:
- k dodržování všech bezpečnostních pokynů
- k zodpovědnosti za svou práci i své okolí
- k dodržování stanovených pravidel, termínů i požadavků na zadaný úkol
- k využívání znalostí v praxi
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Předmět: Fyzika
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 intuitivně pracuje s pojmy pokus,
pozorování, měření, zákonitost
 hledá děje z praktického života
zařaditelné do optiky, elektřiny,
magnetismu, mechaniky, termiky,
akustiky a dalších odvětví fyziky

Čím se zabývá fyzika
OVO:
U:

 rozhoduje, zda je těleso pevné, kapalné Vlastnosti těles a látek
či plynné
 hledá rozdíly mezi tělesem a látkou
 hledá látky pevné, kapalné a plynné
 hledá společné vlastnosti látek a těles
 hledá rozdílné vlastnosti látek a těles
 uvádí příklady využití vlastností látek
 určuje látkovou skladbu těles
 pracuje s pojmy fyzikální veličina,
značka fyzikální veličiny, fyzikální
jednotka, značka fyzikální jednotky
 sestavuje tabulku vhodnou pro
evidování měřených veličin
 určuje odchylku a přesnost měření





odhaduje délku tělesa
porovnává velikosti těles
vhodným měřidlem měří délku tělesa
převádí jednotky délky

OVO: 1.2
U: 1.2

Měření fyzikálních veličin
OVO: 1.1
U: 1.1

Měření délky

OVO: 1.1
U: 1.1

EV: 5.2, 5.3
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Předmět: Fyzika
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 měří vzdálenosti na mapě a určuje skutečné
vzdálenosti v prostoru

VMGES: 3.2















odhaduje plochy těles a porovnává jejich
velikost v různých jednotkách
pomocí vzorce počítá obsahy obrazců a
povrchy těles
převádí jednotky obsahu
pomocí čtvercové sítě určuje obsahy a
povrchy zvolených útvarů
odhaduje objem těles a porovnává objemy
různých těles mezi sebou
převádí jednotky objemu mezi sebou
pomocí odměrného válce určuje objem
pevných a kapalných těles
počítá objemy pravidelných těles podle
vzorce
převádí jednotky hmotnosti
odhaduje hmotnost a měří ji pomocí
různých typů vah
určuje hmotnost různých těles se stejným
objemem

Měření obsahu

Měření objemu

Měření hmotnosti

OVO: 1.1
U: 1.1

OVO: 1.1, 1.3
U: 1.1

OVO: 1.1, 1.3
U: 1.1
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Předmět: Fyzika
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
Určování hustoty
 převádí běžné jednotky hustoty
 určuje hustotu látky ze znalosti jejího
objemu a hmotnosti
 počítá hmotnost tělesa s využitím
Měření teploty
vzorce
 počítá objem tělesa při znalosti
hmotnosti a hustoty
 hledá hustoty látek v tabulkách

 pracuje s různými teplotními
stupnicemi a převádí údaje na nich
mezi sebou
 vysvětluje princip měření teploty
různými metodami a měřidly
 určuje rozdíl teplot z naměřených
údajů
 měří teplotu a zaznamenává vývoj do
tabulky a do grafu

OVO: 1.4
U: 1.1

OVO: 1.1,1.3
U: 1.1
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Předmět: Fyzika
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:





p odhaduje dobu trvání děje
měří dobu jednoduchých dějů
převádí jednotky času mezi sebou
určuje čas v jediném okamžiku na
různých místech planety
 pracuje s kalendářem

Měření času

 pracuje s násobky a díly jednotek
 sleduje vzájemnou provázanost
různých jednotek
 pracuje s mezinárodní soustavou
jednotek hlavních a vedlejších

Mezinárodní soustava jednotek

OVO: 1.1
U: 1.1

MeV: 6.7

OVO:
U: 1.1

MeV: 6.1, 6.2
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Předmět: Fyzika
Ročník: 7. ročník
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný
pohyb
 používá jednotky rychlosti
 rozpozná a vypočítá průměrnou a
okamžitou rychlost
 využívá s porozuměním při řešení
problémů a úloh vztah mezi
rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles
 určí vztažnou soustavu
 užívá grafikon a jízdní řád

Rovnoměrný pohyb a nerovnoměrný 2.1
pohyb
2.2

Síla

2.3
2.4

-

popíše čím se síla může lišit a jaké
jsou její účinky
znázorní sílu
určí původ různých sil
změří velikost působící síly
určí v konkrétní jednoduché situaci
druhy sil působících na těleso, jejich
velikosti, směry a výslednici

-

popíše gravitační sílu
vypočítá gravitační sílu pomocí
hmotnosti a gravitačního zrychlení

Gravitační síla

7.1

-
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Předmět: Fyzika
Ročník: 7. ročník
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

objasní (kvalitativně) pomocí
poznatků o gravitačních silách pohyb
planet kolem Slunce a měsíců planet
kolem planet
stanoví skládání sil stejného,
opačného a různých směrů
určí rozklad sil
vyhledá využití nakloněné roviny,
serpentiny, šroubu a klínu

Skládání sil

-

popíše třecí sílu a její využití

Tření

-

popíše tlak a určí jednotky tlaku
Tlak
vypočítá tlak pomocí tlakové síly a
obsahu plochy
vypočítá tlakovou sílu pomocí tlaku a
obsahu plochy

-

-

-

popíše Newtonovy zákony pohybu
(zákon setrvačnosti, zákon síly,
zákon akce a reakce)
využívá Newtonovi zákony pro
objasňování či předvídání změn
pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých
situacích

Newtonovy zákony

2.4

2.5

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Fyzika
Ročník: 7. ročník
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

2.6

-

rozezná rovnoramennou a
Páka
nerovnoramennou páku
vypočítá rovnováhu sil na páce
popíše rameno síly a moment síly
rozpozná jednoduché stroje (
kladkostroj, pevnou a volnou kladku,
kolo na hřídeli...)

-

popíše těžiště tělesa
určí a vypočítá těžiště tělesa
porovná málo stabilní a hodně
stabilní polohu tělesa

2.6

-

popíše hydrostatický tlak v kapalině Hydrostatický tlak
porovná hydrostatický tlak v různých
hloubkách
využívá poznatky o zákonitostech
tlaku v klidných tekutinách pro řešení
konkrétních praktických problémů

3.1
3.2

-

popíše spojené nádoby
odhadne využití spojených nádob

Spojené nádoby

3.1

-

popíše atmosférický tlak, jeho
využití, velikost a možnost měření
porovná přetlak a podtlak

Atmosférický tlak

-

-

Těžiště a stabilita

OSV 1.1.5

EV 5.2

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Fyzika
Ročník: 7. ročník
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

zdůvodní vztlakovou sílu v tekutině
popíše Archimédův zákon
porovná, která tělesa plavou a která
klesají ke dnu
předpoví z analýzy sil působících na
těleso v klidné tekutině chování
tělesa v ní

Archimédův zákon

3.2

vysvětlí Pascalův zákon
vymezí hydraulická a pneumatická
zařízení
popíše hydraulický lis

Pascalův zákon

3.1
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Předmět: Fyzika
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

Práce a výkon
intuitivně chápe pojem fyzikální
Práce, výkon
práce, používá vhodné příklady
z praxe
počítá množství vykonané práce
používá správné
určuje výkon daného tělesa, používá
správné jednotky

OVO: 4.1, 4.2
U: 4.1

Tv, Rv – spotřeba
energie, zdravý
jídelníček, …

EV: 5.3, 5.4
Tv – posilovací stroje

-

vysvětluje použití jednoduchých
strojů; zjišťuje jejich účinnost a
rozhoduje se o vhodnosti využívání

Práce na jednoduchých strojích

OVO: 4.1, 4.2
U: 4.1

-

intuitivně chápe spojení mezi prací a
energií
pracuje s pojmy polohová a
pohybová energie, určuje velikosti
těchto energií
hledá vhodné příklady na přeměny
energií

Pohybová a polohová energie

OVO: 4.1, 4.2
U: 4.1

-

-

Vnitřní energie
 intuitivně chápe pojem vnitřní
energie, vysvětluje změny vnitřní
energie, uvádí příklady těchto situací
 chápe tepelnou energii jako součást
vnitřní energie, dokáže ovlivňovat a
určit její velikost

Teplo
OVO: 4.3
U: 4.1

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Fyzika
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 rozeznává různé druhy energie,
vysvětluje přeměny energie za
použití zákona o zachování energie
 určuje velikost spotřebovaného či
uvolněného tepla, používá správné
jednotky
 pracuje s pojmem měrná tepelná
kapacita, na základě její znalosti
předpovídá chování tělesa,
v tabulkách vyhledává její velikost

Zákon zachování energie

OVO: 4.3
U: 4.1

Měření tepla

OVO: 4.4
U: 4.1

Změny skupenství
 Vysvětluje pojmy tání, tuhnutí,
vypařování, var, kondenzace a
sublimace; uvádí konkrétní příklady
k jednotlivým přeměnám
 pracuje s pojmem měrné skupenské
teplo, podle něj předpovídá chování a
stav látky, v tabulkách vyhledává
jeho velikosti pro různé typy látek
 počítá velikost spotřebovaného či
uvolněného tepla v různých
soustavách
 určuje zda se jedná o tepelný vodič
nebo izolant, vyhledává konkrétní
způsoby použití

Šíření tepla

VMEGS: 3.2

OVO: 1.4
4.3, 4.4
U: 1.2
4.1, 4.2

EV: 5.1, 5.3, 5.4
Př - Ekosystémy

OVO: 4.3
U: 4.1, 4.2

EV: 5.3, 5.4
Př - Ekosystémy

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Fyzika
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

 uvádí příklady šíření tepla, pracuje
s pojmem infračervené záření
Hospodaření s teplem
 chápe životní nutnost hospodaření
s vlastním teplem i teplem ve svém
okolí, ovlivňuje jeho stav i spotřebu
 aktivně si uvědomuje nutnost šetření
energie z globálního, ekonomického i
ekologického hlediska
 využívá různé způsoby jak
ovlivňovat spotřebu tepla ve svém
okolí a zajímá se o další způsoby a to
i v globálním měřítku







popíše princip změny tepelné energie Tepelné motory
na pohybovou
rozeznává základní typy tepelných
motorů, vysvětluje jejich rozdíly,
výhody i nevýhody při použití
Elektrický proud
Elektrický obvod
sestrojuje elektrické obvody,
rozpoznává látky vodivé a izolanty
elektrického proudu
používá schématické značky
k zakreslení jednotlivých schémat
rozeznává jednoduchý a rozvětvený
elektrický obvod

OVO: 4.3, 4.4, 4.5
U: 4.1, 4.3

EV: 5.1, 5.3, 5.4
MV: 6.1, 6.2, 6.5,6.7
VMEGS: 3.1, 3.3
Př – funkce organismu,
ochrana přírody
Z – průmysl, nerostné
zdroje

OVO: 4.3
U: 4.1, 4.2

EV: 5.3, 5.4
Ch – chemické reakce

OVO: 6.1, 6.3
U: 6.1, 6.2

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Fyzika
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 pracuje s pojmem elektrický náboj
 pracuje s pojmem elektrický proud
jako s proudem elektronů
pohybujících se obvodem, uvádí
jejich směr i směr elektrického
proudu
 správně zapojuje a používá
ampérmetr, uvědomuje si následky
chybného zapojení

Elektrický proud

 intuitivně chápe pojem elektrického Elektrické napětí
napětí a dokáže ho vysvětlit na
vhodném modelu, používá jednotku
volt
 rozeznává různé druhy zdrojů
 správně zapojuje a používá voltmetr,
uvědomuje si následky chybného
zapojení
 kreslí a popisuje strukturu atomu
 pracuje s pojmy izotop, neklid
 rozlišuje tři základní druhy
radioaktivního záření vč. značení
 porovnává vlastnosti radioaktivního
záření a hledá možnou ochranu
 popisuje řetězovou reakci

Jaderná energie

OVO: 6.2
U: 6.2

OVO: 6.2
U: 6.1, 6.2

OVO: 4.3, 4.5
U: 4.1

EV: 5.4
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Předmět: Fyzika
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 diskutuje její přínos i nebezpečí
 popisuje funkci jaderného reaktoru
 porovnává jaderné elektrárny s
ostatními způsoby výroby el. energie

 hovoří o duální podstatě světla
 na jednoduchých příkladech ukazuje Co už víme o světle
odraz a lom světelných paprsků
 rozlišuje mezi lomem od kolmice a
ke kolmici a hledá zákonitosti
velikosti úhlů lomu a odrazu
 předpovídá chování paprsku
v různých situacích a látkách
 pracuje se zrcadlem rovinným, dutým
a vypuklým
 rozlišuje mezi čočkou spojnou a
rozptylnou
 předpovídá chování paprsků při
průchodu čočkou

OVO: 6.7, 6.8
U: 6.3

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Fyzika
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 pracuje s pojmem elektrický
 chápe vzájemné propojení proudu a
napětí, určuje odpor jednotlivých
vodičů
 pracuje s rezistorem a reostatem,
vysvětluje jejich rozdíly a výhody pro
různá použití aplikuje Ohmův zákon
 používá paralelní a sériové zapojení
spotřebičů a zdrojů do obvodu,
vysvětluje jejich výhody a nevýhody
 počítá velikosti proudů, napětí i při
různých zapojeních a měnících se
vstupních podmínek





Elektrický odpor

Elektrická energie
využívá elektrický proud pro konání
práce, určuje její množství i spotřebu,
používá pojmy výkon, příkon a
účinnost
uvědomuje si nutnost šetření
elektrickou energií z globálního,
ekonomického i ekologického hlediska
vyjmenovává různé způsoby výroby
elektrické energie i s jejich výhodami a
nevýhodami a zabývá se dalšími
výhledy do budoucnosti

OVO: 6.4
U: 6.2

OVO: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
U: 4.1, 4.3
6.2

EV: 5.1, 5.3, 5.4
MV: 6.1, 6.2, 6.5,6.7
VMEGS: 3.1, 3.3
Př – ochrana přírody
Z – průmysl, nerostné
zdroje

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Fyzika
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 uvědomuje si rozdíly při vedení
elektrického proudu v různých
skupenstvích, vysvětluje za jakých
podmínek bude v daných situacích
procházet elektrický proud, uvádí
konkrétní příklady využití

Vedení proudu v kapalinách a
plynech

OVO: 6.3
U: 1.2, 6.1

 sestrojuje jednoduchý galvanický
článek a uvědomuje si jeho
každodenní používání
 hovoří o existenci magnetického pole Elektromagnet, elektromagnetická
indukce
kolem cívky s el. proudem
 hledá praktické využití pro
popisované děje
 seznamuje se s principem činnosti
stejnosměrného elektromotoru
 hovoří o vzniku indukovaného
proudu v cívce a o jeho směru toku
 hovoří o vzniku střídavého proudu
 určuje periodu a kmitočet střídavého
proudu z grafu
 pracuje s pojmem alternátor
 měří střídavý proud a napětí
 určuje transformační poměr
transformátoru

Střídavý proud

OVO: 6.1, 6.4
U: 6.2

OVO: 6.2, 6.3
U: 6.2

EV: 5.1, 5.3, 5.4
Ch - Elektrolýza
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Předmět: Fyzika
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 hledá pro transformátor praktická
využití a hovoří o nich
 hovoří o vedení el. proudu v látkách
 pracuje s pojmy iont a elektrolyt
 hovoří o vzniku el. proudu kovech,
kapalinách a plynech
 hledá praktické využití
elektrolytického pokovování
 hovoří o vodivých vlastnostech
lidského těla
 popisuje pravidla bezpečnosti při
práci s el. proudem a ukazuje na
příkladech z praxe jejich porušování

Co už víme o vedení el. proudu

 pracuje s pojmy termistor,
Vedení el. proudu v polovodičích
fotorezistor, polovodičová dioda
 hovoří o praktickém využití led diod
 popisuje přeměnu energie ve
slunečním článku
 hledá alternativní zdroje energie

 hovoří o významu uzemnění
Bezpečné zacházení s el. zařízením
domácích spotřebičů
 popisuje konkrétní důvody nebezpečí
v nabízených situacích

OVO: 6.5
U: 6.1, 6.2

EV: 5.3

OVO: 6.5, 6.6
U: 6.2

EV: 5.1

EV: 5.2
OVO: 6.6
U: 6.2
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Předmět: Fyzika
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 popisuje jednotlivé části zásuvky
 pracuje s pojmem zkrat, hledá jeho
příčiny a možné předcházení mu
 popisuje životu nebezpečné chování
v domácnosti i venku

 pracuje s pojmy vlnová délka,
kmitočet, frekvence a uvádí jejich
fyzikální jednotky
 hovoří o základních druzích elmag.
vln a uvádí jejich praktické využití
 pracuje s rychlostí světla v různých
prostředích a počítá jeho hodnotu
 seznamuje se s prací Maxwella a
Hertze a diskutuje o ní
 hovoří o rozdílných vlastnostech
vlnění a záření, popisuje jak se
projevují v praktickém životě
 popisuje složení sluneční soustavy
 objasňuje zákonitosti pohybu těles ve
sluneční soustavě
 hovoří o silách působících na tělesa
 popíše jednotlivé planety a uvede
jejich hlavní charakteristiky

Elektromagnetické záření

OVO: 6.7
U: 6.2

Země a vesmír

OVO: 7.1, 7.2
U: 7.1, 7.2
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Předmět: Fyzika
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 rozlišuje mezi planetou a hvězdou
 rozpoznává základní souhvězdí
 pracuje s pojmy hvězdokupa,
mlhovina, galaxie
 pracuje s mapou hvězdné oblohy
 hovoří o základních meznících
kosmonautiky ve světě i u nás
 hovoří o vlastnostech a stavbě látek Čemu jsme se ve fyzice naučili
 měří fyzikální veličiny
 hovoří o pohybech těles a
vzájemných silových interakcích
 hovoří o základních pojmech termiky
 hledá v praktických dějích zákony
zachování a přeměny energie
 diskutuje elementární pojmy akustiky
 sleduje nejnovější poznatky a hledá
odlišnosti od stávajícího stavu
 diskutuje možnosti využití moderních
technologií i jejich případné zneužití

OVO:
U:

MeV: 6.2, 6.3
MeV: 6.4, 6.5, 6.6, 6.7
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Chemie
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda, která se vyučuje na II. stupni a jeho obsah vychází z obsahu
vzdělávacího oboru Chemie.
Výuka předmětu je především zaměřena na poznávání základních chemických jevů a zákonitostí, jejich začleňování do systému poznávání
přírody. Podporuje u žáků schopnosti vedoucí k chápání důležitosti udržení přírodní rovnováhy, uvědomění si důležitosti získaných poznatků a
možností jejich aplikací v praktickém životě. Rozvíjí dovednosti objektivně a bezpečně pozorovat, experimentovat, stanovovat a následně ověřovat
hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty následně vhodnou formou prezentovat a obhajovat.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Učivo je rozděleno do 7 oblastí – Pozorování, pokus a bezpečnost práce; Směsi; Částicové složení látek a chemické prvky; Chemické
reakce; Anorganické sloučeniny; Organické sloučeniny; Chemie a společnost.
Časová dotace předmětu je rozdělena následovně:
2. stupeň
Ročník
6.
7.
8.
9.
Počet hodin
2
2
Výuka probíhá v odborné učebně chemie, která je částečně přizpůsobena k experimentální formě výuky. Jako formy a metody práce jsou
preferovány - praktické úkoly v učebně i v terénu, jednoduché experimenty prováděné žáky i demonstrační formy vedené učitelem, exkurze,
skupinová a samostatná práce. Žáci i vyučující mohou využívat výpočetní techniku, internet i funkce interaktivní tabule v multimediální učebné.
Mezipředmětově navazuje a spolupracuje předmět především s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda (Fyzika,
Přírodopis, Zeměpis); Matematika a její aplikace.
V rámci předmětu jsou realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova; Environmentální výchova a Mediální váchova.
Výuka chemie přispívá k rozvíjení klíčových kompetencí žáků:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
formou pozorování, demonstrací i praktických experimentů a exkurzí, samostatné i skupinové práce
- předáváme žákům informace o různých metodách pozorování chemických vlastností látek
- vedeme žáky k využívání základních poznatků z chemie v souvislosti s běžným životem
- vedeme žáky k poznávání souvislostí chemických výzkumů v ostatních přírodních vědách
- vedeme žáky k vyhledávání informačních zdrojů, třídění a hodnocení informací z těchto zdrojů
- vedeme žáky k využití znalostí z jiných předmětů
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
formou zadávání problémových a praktických úloh
- umožňujeme žákům formulovat teoretické předpoklady k daným úkolům a jejich ověřování praktickou činností
- umožňujeme žákům samostatné pozorování vlastností látek a chemických reakcí, jejich vyhodnocování a vyvozování praktických závěrů
- vedeme žáky k pochopení analogií mezi obecně platnými přírodními zákony a praktickým životem
- podporujeme žáky v hledání, navrhování a používání různých informací a různých metod řešení
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
formou prezentací samostatné i skupinové práce žáků podle předem stanovených kriterií
- vedeme žáky k věcné , logické a přesné argumentaci
- dbáme na vyjadřování s využitím odborné terminologie
- vedeme žáky k stručnému a přehlednému sdělování výsledků svých pozorování, experimentů a řešení úkolů ústní i písemnou formou
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
formou skupinové a týmové práce
- podporujeme u žáků poznávání výhod efektivní kooperace při řešení problémů
- vedeme žáky k porozumění a respektu k odlišných názorům druhých
- podporujeme integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
formou modelových příkladů a simulačních her
- vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití chemie
- upevňujeme jejich odpovědnost za zachování životního prostředí
- seznamujeme žáky se zásadami chování při úniku nebezpečných látek a se základy první pomoci v souvislosti s chemickými látkami
- motivujeme žáky k odmítavému postoji k zneužívání drog, léků a jiných nebezpečných látek
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
formou modelových příkladů, postupů, protokolů, stanovování pravidel bezpečné práce a kooperaci žáků na tvorbě pracovních pravidel
- vedeme žáky k důslednému dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- dbáme na správné zacházení s laboratorní technikou a pomůckami
- podporujeme a rozvíjíme u žáků schopnost optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování, experimenty a následně zpracovávat a
hodnotit získaná dat

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Chemie
Ročník: 8
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Úvod do chemie
Žák:
- uvede příklad chem. děje a čím se
zabývá chemie
- rozliší fyzikální tělesa a látky
- rozpozná u běžně známých dějů,
zda dochází k přeměnám látek
- uvede příklad chem. výroby ve
svém okolí a zhodnotí význam a
případná rizika pro společnost a pro
- obyvatele v okolí chem. závodů
Žák:
- uvede fyzikální a chemické
vlastnosti látek
- rozliší známé látky podle jejich
různých vlastností
- navrhne a provede jednoduché
chemické pokusy a zaznamená
jejich výsledek
- rozpozná skupenství látek a jejich
změny
- vyhledá v tabulkách hodnoty
hustoty, teploty varu, teploty tání a
orientuje se v jejich hodnotách

-

vymezení chemie
látky a tělesa
chemické děje
chemická výroba

Chemie
OVO: 7.3
U: 7.1, 1.1

Fyzika
OVO: 7.3
U: 1.1

Vlastnosti látek
-

-

vlastnosti látek – barva,
skupenství, rozpustnost ve
vodě, kujnost, tepelná a
elektrická vodivost, hustota
změny skupenství – tání,
tuhnutí, vypařování,
kondenzace, sublimace,
desublimace

Chemie
OVO: 1.1
U: 1.1

Fyzika
OVO: 1.1, 1.4

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Chemie
Ročník: 8
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Bezpečnost při experimentální
činnosti
Žák:
- uvede zásady bezpečnosti práce
v chemické laboratoři, poskytne a
přivolá první pomoc při úrazu
- uvede příklady nebezpečných
chem. látek a zásady bezpečné
práce s nimi
Žák:
- rozliší různorodé a stejnorodé směsi
- rozliší jednotlivé druhy
různorodých směsí a uvede jejich
příklady
- použije správně pojmy: složka
roztoku, rozpuštěná látka,
rozpouštědlo, koncentrovanější,
zředěnější, nasycený, nenasycený
roztok
- aplikuje poznatky o vlivu teploty,
míchání a plošném obsahu povrchu
rozpuštěné látky na rychlost a míru
rozpuštění (na příkladech z běžné
životní praxe)
- vypočítá hmotnostní zlomek
rozpuštěné látky a připraví roztok o
požadovaném složení

-

zásady bezpečnosti práce
v laboratoři
první pomoc při úrazu
v laboratoři (popálení,
poleptání, pořezání)

Chemie
OVO: 1.2, 1.3
U: 1.2, 1.3

Přírodopis
OVO: 5.5
U: 5.3
OSV: 1.3.2

Směsi
Chemie

-

různorodé a stejnorodé směsi OVO: 2.1, 2.2, 2.3
složky směsi
U: 2.1
složení roztoků
hmotnostní zlomek

Fyzika
OVO: 1.1, 1.4
U: 1.1

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Chemie
Ročník: 8
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- sestaví jednoduchou filtrační
aparaturu a provede filtraci
- popíše jednoduchou destilační
aparaturu a vysvětlí princip
destilace
- navrhne postup oddělování směsí
v běžném životě
- vysvětlí princip usazování a
krystalizace
- uvede příklad chemické výroby
založené na oddělování složek
směsi
Žák:
- rozezná a uvede názvy vody
v plynném, kapalném a pevném
skupenství
- zhodnotí význam vody pro život
- uvede základní vlastnosti vody a
její využití v praxi
- rozliší destilovanou, pitnou,
užitkovou, odpadní vodu a uvede
příklady jejich využití a výskytu

Oddělování složek směsí
Chemie
-

usazování, filtrace, destilace,
krystalizace, sublimace

OVO: 2.4
U: 2.1

Voda a vzduch
Chemie
-

voda – destilovaná, pitná,
odpadní
výroba pitné vody
čistota vody
vzduch – složení, vlastnosti
čistota ovzduší
ozónová díra

OVO: 2.5, 2.6
U: 2.2, 2.3

Fyzika
OVO: 1.4
U: 1.2

Přírodopis
OVO: 7.4
U: 7.2

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Chemie
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

vysvětlí princip výroby pitné vody
ve vodárnách
vysvětlí koloběh vody v přírodě a
jeho význam pro život
charakterizuje kyslík jako
nezbytnou podmínku hoření
vysvětlí princip hašení, uvede tel.
číslo hasičů
popíše, co je teplotní inverze a
smog, a uvede příklady zdrojů
informací o čistotě ovzduší
uvede příklady znečišťování vody a
vzduchu v přírodě i v domácnosti
navrhne, jak lze v okolí omezovat
znečišťování vody a vzduchu

Žák:
- uvede příklady dokazující, že látky
se skládají z pohybujících se částic
- používá pojmy atom, molekula ve
správných souvislostech
- popíše složení atomu a vznik
aniontu a kationtu z neutrálních
atomů

Zeměpis
OVO: 5.3
U: 5.2
EV: 5.2, 5.3
MeV: 6.1, 6.2

Částicové složení látek
Chemie
-

atomy a molekuly
atomové jádro, protony,
neutrony
atomový obal, elektrony,
valenční elektrony, ionty

OVO: 3.1
U: 3.1

Fyzika
OVO: 1.2
U: 1.2

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Chemie
Ročník: 8
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Chemické prvky a chemické
sloučeniny
Žák:
- používá značky a názvy základních
důležitých prvků
- vysvětlí pojem protonového čísla
- zapíše správně ke značce prvku
protonové číslo
- používá pojmů značka prvků, chem.
vazba, chem. sloučenina, chem.
vzorec
- odvodí složení chem. látky ze
vzorce molekuly
Žák:
- rozliší kovy a nekovy a uvede
příklady vlastností a praktického
použití vybraných nekovů, kovů a
jejich slitin
- zhodnotí vliv lidské činnosti
člověka na změny obsahu kyslíku a
ozonu v plynném obalu Země
- rozliší periody a skupiny v PSP a
vyhledá známé prvky s podobnými
vlastnostmi

-

chemické prvky
vybrané názvy a značky
chem. prvků
protonové číslo

Chemie
OVO: 3.2
U: 3.2, 3.3

Chemické prvky a PSP
-

důležité nekovy
důležité kovy a jejich slitiny

Chemie
OVO: 3.2, 3.3, 6.4
U: 3.1, 3.2, 3.3

Přírodopis
OVO: 7.4
U: 7.2

Zeměpis
OVO: 7.4
U: 5.2
EV: 5.3

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Chemie
Ročník: 8
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- rozliší reaktanty a produkty chem.
reakce a určí je správně
v konkrétních případech
- provede jednoduché chemické
reakce ve školní laboratoři
Žák:
- uvede zákon zachování hmotnosti
pro chem. reakce a využije ho pří
řešení úloh
- zapíše chem. rovnicemi jednoduché
chem. reakce
- přečte zápis chem. rovnice
s použitím názvů chem. látek
- odhadne výsledky a vypočítá úlohy
s užitím veličin n, m, M, V,  a
chemických rovnic

Chemické reakce
Chemie
-

výchozí látky a produkty
chemický děj

OVO: 4.1, 1.2
U: 4.1, 1.2

Chemické rovnice
Chemie
-

zákon zachování hmotnosti
látkové množství
molární hmotnost
jednoduché chem. rovnice

OSV: 1.1.1, 1.1.5, 1.2.4

OVO: 4.1, 4.2
U: 4.1, 4.2

Fyzika
OVO: 1.4
U: 1.1

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Chemie
Ročník: 8
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- určí oxidační číslo atomů v oxidech
- zapíše ze vzorce název oxidu a
naopak
- popíše vlastnosti a použití
vybraných oxidů a jejich vliv na
životní prostředí

Oxidy
Chemie
-

-

oxid siřičitý, sírový, uhličitý, OVO: 5.1
uhelnatý, vápenatý, dusnatý, U: 5.1
dusičitý, křemičitý
názvosloví oxidů a oxidační
číslo
skleníkový efekt

Přírodopis
OVO: 6.2, 7.4
U: 6.2, 7.2

Zeměpis
OVO: 5.3
U: 5.2
EV: 5.3

Žák:
- určí oxidační číslo atomů vázaných
v halogenidech
- zapíše ze vzorce název halogenidu a
naopak
- popíše vlastnosti použití a význam
chloridu sodného
Žák:
- popíše vlastnosti a použití
vybraných kyselin, bezpečné ředění
a zásady první pomoci při zasažení
lidského těla

Halogenidy
-

fluoridy, chloridy, bromidy,
jodidy
ionty
názvosloví halogenidů

Kyseliny, pH
-

kyseliny – chlorovodíková,
sírová, dusičná
názvosloví kyselin
pH, indikátory pH, kyselé
deště

Chemie
OVO: 5.1
U: 5.3

Chemie
OVO: 5.1, 5.2, 5.3, 1.2
U: 5.2, 1.2, 1.3, 1.4

Přírodopis
OVO: 6.2
U: 6.2

Přírodopis
OVO: 5.5
U: 5.3
EV: 5.3
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Předmět: Chemie
Ročník: 8
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

zapíše ze vzorce název kyseliny a
naopak
rozliší kyseliny a zásady pomocí
indikátorů pH
vysvětlí vznik kyselých dešťů a
jejich vliv na živ. pr. A uvede
opatření, jak jim předcházet
posoudí vliv vybraných kyselin na
živ. pr.

Žák:
- popíše vlastnosti a použití
jednotlivých hydroxidů, jejich
bezpečné rozpouštění a první
pomoc při jejich zasažení lidského
těla
- zapíše ze vzorce hydroxidu jeho
název a naopak
- posoudí vliv vybraných hydroxidů
na živ. pr.

Hydroxidy
Chemie
-

hydroxidy – sodný, vápenatý, OVO: 5.1, 1.2
draselný
U: 5.2, 1.2, 1.3
názvosloví hydroxidů

Přírodopis
OVO: 5.5
U: 5.3

Zeměpis
OVO: 5.3
U: 5.2
EV: 5.3

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Chemie
Ročník: 8
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- provede neutralizaci známých
roztoků kyselin a hydroxidů, uvede
názvy a vzorce vzniklých produktů
- rozliší, které látky patří mezi soli
- připraví jednoduše sůl
- zapíše ze vzorce názvy solí a
naopak
- uvede příklady uplatnění solí
v praxi
- vysvětlí rozdíl mezi tvrdou a
měkkou vodou
Žák:
-

-

uvede význam průmyslových
hnojiv a posoudí jejich vliv na živ.
pr.
Popíše složení, vlastnosti a použití
nejznámějších stavebních pojiv

Neutralizace, soli
Chemie
-

podstata neutralizace
vznik solí
názvosloví solí

OVO: 1.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, OVO: 5.5
5.2, 5.3
U: 5.3
U: 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3

Hospodářsky významné látky
Chemie
-

průmyslová hnojivy
vápenná malta, sádra, beton
keramika

Přírodopis

OVO: 5.1, 7.1, 7.3
U: 5.3, 7.2, 7.3

Přírodopis
OVO: 6.2, 7.4
U: 6.2, 7.2

Zeměpis
OVO: 5.3, 6.4
U: 5.2, 6.2
EV: 5.3

Opakování
Žák:
- již bylo řečeno

stručně všechna témata

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Chemie
Ročník: 9
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Opakování učiva z 8. ročníku,
Žák:
- stejné, jako je uvedeno na konci 8.
ročníku
Žák:
- vysvětlí pojmy oxidace a redukce
- určí, které ze známých reakcí patří
mezi redoxní reakce
- popíše princip výroby železa a oceli
- vysvětlí pojem koroze, jeho příčinu,
důsledky a prevenci před korozí
negativní
- předpoví a dokáže vliv různých
činitelů na průběh koroze
jednoduchým pokusem
- rozliší podstatu galvanických
článků a elektrolýzy a uvede
příklady jejich praktického využití

-

stejné, jako je uvedeno na
konci 8. ročníku

Redoxní reakce
-

oxidace a redukce
výroba železa a oceli
galvanický článek a
elektrolýza
koroze

Chemie
OVO: 4.1, 4.3
U: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1

Fyzika
OVO: 6.2, 6.3
U: 6.1
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Předmět: Chemie
Ročník: 9
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- rozliší, které ze známých chem.
reakcí jsou exotermní a endotermní
- uvede příklady fosilních a umělých
paliv, popíše jejich vlastnosti a
použití (to také zhodnotí)
- posoudí vliv spalování jednotlivých
paliv na živ. pr.
- rozliší neobnovitelné a obnovitelné
zdroje energie
- používá bezpečně spotřebiče na
topné plyny v domácnosti a kahany
v laboratoři
- rozpozná označení hořlavých látek
a uvede zásady bezpečnosti práce
s nimi
- uvede, jak postupovat při vzniklém
požáru, zná tel. číslo na hasiče,
poskytne první pomoc při popálení

Energie a chemická reakce
-

exotermické a endotermické
reakce
obnovitelné a neobnovitelné
zdroje energie
fosilní paliva
umělá paliva

Fyzika
OVO: 4.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3 OVO: 4.5
U: 4.3
U: 4.2, 4.3, 6.2, 7.6

Chemie

Přírodopis
OVO: 5.5, 7.4
U: 5.3, 7.2

Zeměpis
OVO: 5.3
U: 5.2
OSV: 1.1.3
EV: 5.3

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Chemie
Ročník: 9
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- rozliší anorganické a organické
sloučeniny
- rozezná nejjednodušší uhlovodíky,
uvede jejich vzorce, vlastnosti a
použití
- vyhledá a uvede příklady
průmyslových produktů ropy a
zemního plynu
- vyhledá a uvede příklady ropných
havárií
Žák:
- rozliší pojmy uhlovodík a deriváty
uhlovodíků
- rozliší funkční skupinu a
uhlovodíkový zbytek na příkladech
vzorců známých derivátů
- zapíše vzorce nejznámějších
derivátů
- uvede výchozí látky a produkty
esterifikace a rozliší esterifikaci
mezi ostatními typy chem. reakcí

Uhlovodíky
Chemie
-

alkany, alkeny, alkiny, areny
průmyslové zpracování ropy

OVO: 6.1, 6.2, 7.1, 7.3
U: 6.1, 6.2, 7.1

Přírodopis
OVO: 7.4
U: 7.2

Zeměpis
OVO: 4.3, 4.4, 5.3, 6.4
U: 5.2, 4.3, 6.2
EV: 5.3

Deriváty uhlovodíků
Chemie
-

halogenderiváty
alkoholy
fenoly
aldehydy
ketony
karboxylové kyseliny
estery a esterifikace

OVO: 1.2, 6.3, 7.3
U: 1.3, 6.3, 7.6
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Předmět: Chemie
Ročník: 9
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- orientuje se ve výchozích látkách a
produktech dýchání a fotosyntézy
- uvede podmínky pro průběh
fotosyntézy a její význam pro život
na Zemi
- rozliší sacharidy, bílkoviny, tuky a
vitamíny, uvede příklady zdrojů
těchto látek pro člověka a posoudí
různé potraviny z hlediska zdravé
výživy
Žák:
- rozliší plasty od ostatních látek,
uvede příklady jejich názvů,
vlastností a použití
- posoudí vliv používání plastů na
živ. pr.
- rozliší přírodní a syntetická vlákna
a uvede výhody a nevýhody jejich
používání

Přírodní látky,
Chemie
-

sacharidy, tuky, bílkoviny,
vitamíny
fotosyntéza

OVO: 6.4, 6.5, 6.6
U: 6.4

Přírodopis
OVO: 3.3, 5.4
U: 3.2, 5.3, 5.4

Plasty a syntetická vlákna
Chemie
-

polyethylen, polypropylen,
polystyren, polyvinylchlorid
polyamidová a polyesterová
vlákna

OVO: 7.3
U: 7.4

EV: 5.3
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Předmět: Chemie
Ročník: 9
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- doloží na příkladech význam chem.
výroby na národní hospodářství a
pro člověka
- uvede příklady prvotních a
druhotných surovin pro chem.
výroby a zhodnotí je z hlediska
udržitelného rozvoje
- zhodnotí ekologický a ekonomický
význam recyklace plastů
- vysvětlí pojem biotechnologie
- zjistí, kde a jak v okolí dochází ke
znečišťování živ. pr. a uvede, jak
tomu předcházet
- uvede příklady chování při
nadměrném znečišťování živ. pr.
- zachází bezpečně s běžnými
mycími a čistícími prostředky
používanými v domácnosti
- rozpozná označení hořlavých,
toxických a výbušných látek
- uvede příklady otravných látek
- uvede příklady legálních i
ilegálních drog a vyzdvihne jejich
negativa

Chemie a společnost
-

chem. výroby
otravné látky
pesticidy
biotechnologie, enzymy
léčiva
drogy
detergenty
potraviny
chemie a živ. pr.

Přírodopis
OVO: 2.6, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3 OVO: 5.4, 5.5, 7.4
U: 5.3, 5.4, 7.2
U: 1.2, 2.2, 7.1, 7.4, 7.5,
7.6, 7.7

Chemie

Zeměpis

OVO: 5.3, 6.4
U: 5.2, 6.2
EV: 5.3, 5.4
MeV: 6.2, 6.6
OSV: 1.3.2
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Předmět: Chemie
Ročník: 9
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- uvede příklady nejrozšířenějších
výbušných, hořlavých a toxických
látek a způsob jejich označování
- uvede způsob chování v případě
havárie s únikem nebezpečných
látek
- zjistí výrobní podniky v regionu,
jejich výroby a posoudí s nimi
spojené nebezpečí
Žák:
- již bylo uvedeno

Havárie s únikem
nebezpečných látek
-

látky hořlavé, toxické a
výbušné
zásady chování při úniku
nebezpečných látek
improvizovaná ochrana při
úniku nebezpečných látek

Opakování
-

stručně všechna témata

Chemie
OVO: 1.3
U: 1.3, 1.4

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3

Přírodopis
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Přírodopis je jedním z vyučovacích předmětů vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Časové vymezení předmětu:
2. stupeň
Ročník
6.
7.
8.
9.
Počet hodin
2
2
2
2
Je doplněn o vyučovací předmět Práce s laboratorní technikou v časové dotaci ½ hodiny týdně ve všech 4 ročnících 2. stupně. Výuka probíhá
v odborné učebně přírodopisu. K preferovaným organizačním formám patří kromě klasických i praktická cvičení ve škole i v terénu, poznávací
vycházky a exkurze. Výuka přírodopisu podporuje žáky v používání odborné literatury, výpočetní techniky s připojením na internet i cizího
jazyka.
Žáci postupně poznávají mnohotvárnost a složitost pohledu na vztah mezi člověkem a přírodou, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a
lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí
se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle
využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje.
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Přírodopis:
 vytváření pozitivního vztahu k sobě a ke svému přírodnímu okolí
 rozvíjení zájmu o poznávání různých druhů ekosystémů a způsobu života organismů v nich
 získávání uceleného obrazu o přírodních poměrech
 poznávání podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností
 zjišťování změn probíhajících v přírodě
 odhalování příčin a následků ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů
 uvědomělé využívání svého přírodovědného poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje
 utváření a rozvíjení základních dovedností, znalostí, hodnot a postojů ve vyučovacích tématech: obecná biologie a genetika, biologie hub,
rostlin, živočichů a člověka, neživá příroda, ekologie a praktické poznávání přírody
 aktivní využívání cizího jazyka a různých informačních a komunikačních technologií při vyhledávání, výběru a zpracovávání informací.
Výuka přírodopisu přispívá k rozvíjení klíčových kompetencí žáků:
Strategie vedoucí k osvojení kompetence k učení :
 žáky vedeme k zodpovědnosti za své vzdělávání, k osvojování strategií učení a motivujeme je k celoživotnímu vzdělávání
 vytváříme a rozvíjíme zájem žáků o poznávání svého okolí, podporujeme osobní aktivní přístup (zájem o přírodu)
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učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů a přírodních jevů
učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti
učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu
učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení
umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry
učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment
uplatňujeme individuální přístup k žákovi, při hodnocení používáme prvky pozitivní motivace
motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení

Strategie vedoucí k osvojení kompetence k řešení problémů:
 podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů
 vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit
 na modelových příkladech učíme žáky řešení problémů
 učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života
 učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů
 rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení
 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení, týmovou spolupráci
 podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problémů i netradiční (originální) způsoby řešení problémů
Strategie vedoucí k osvojení kompetence komunikativní:
 vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci
 vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a argumentaci
 učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování, měření a experimentů.
 klademe důraz na kulturní úroveň mluveného i písemného projevu
 ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní technik
 vedeme žáky k otevřenému vyjadřování svého názoru, podpořeného logickými argumenty
 podporujeme kritiku a sebekritiku
 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky
 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem
 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích
 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu školy a stanovených pravidel chování na mimoškolních akcích
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Strategie vedoucí k osvojení kompetence sociální a personální:
 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých
 vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů
 minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme kooperativní vyučování a skupinovou výuku
 podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se
doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu
 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce
 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role
 učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) členů týmu
 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují
 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle
 podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu
 průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině
 učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky a mezi žáky a učiteli
 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli
Strategie vedoucí k osvojení kompetence občanské:
 vychovávat žáky: jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti
zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých
situacích
 vedeme žáky k poznání možností praktického využití biologických dovedností a znalostí
 vedeme žáky k aktivní ochraně okolního přírodního prostředí
 vyváříme a upevňujeme v žácích pocit zodpovědnosti za předávání přírodního bohatství dalším generacím
 vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k aktivní ochraně životního prostředí
 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci
 netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory uvedených negativních jevů
 učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích
 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují
 učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům
 učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc
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 důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (pravidla chování ve škole, v učebně přírodopisu, na mimoškolních akcích) a
dodržování stanovených pracovních postupů (manipulace s přírodninami)
 neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná výchovná opatření
Strategie vedoucí k osvojení kompetence pracovní:
 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, učíme žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, učíme žáky chránit
své zdraví při práci, pomáháme žákům při volbě jejich budoucího povolání
 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
 učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování, měření a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat
 v rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie a postupy
 podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka
 seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování
 vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků
 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmínky a žáky vedeme k adaptaci na nové
 pracovní podmínky
 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi s blízkým vztahem k přírodopisu
 seznamujeme žáky s podmínkami a možnostmi jejich pracovního uplatnění v rámci Evropské unie
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Předmět: Přírodopis
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- popíše postavení Země ve Vesmíru
- popíše stavbu Země
Žák:
- rozliší projevy a podmínky života
- popíše rozdíly mezi buňkou bakterií a
sinic, rostlin a živočichů
- objasní funkci organel
- objasní funkce orgánů
mnohobuněčných
- třídí a zařadí organismy do říší a
nižších jednotek
- vysvětlí podstatu pohlavního a
nepohlavního rozmnožování
- uvede význam virů a bakterií v přírodě
i pro člověka
Žák:
- vysvětlí stavbu stélky a princip
rozmnožování hub
- rozezná běžné druhy jedlých a
jedovatých hub
- řídí se zásadami sběru

NEŽIVÁ PŘÍRODA
Země, vznik a stavba
OBECNÁ BIOLOGIE
Projevy a podmínky života
Základní struktura života: buňka,
pletivo, tkáň, orgán,
jednobuněčný a mnohobuněčný
organismus
Třídění organismů
Viry a bakterie – výskyt, význam a
praktické využití

OV: 6.1
U: 6.1

OSV: 1.1.1, 1.2.3, 1.3.1
EV: 5.2
Z, F

OV: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.7, 8.1,
U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5,
8.1, 8.2

OSV: 1.1.1, 1.2.4, 1.3.1,
1.3.2
EV: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MEV: 6.1, 6.6
Č+ZDRAVÍ

OV: 2.1, 2.2, 2.3, 8.1
U: 2.1, 2.2, 2.3, 8.1

OSV: 1.1.1, 1.2.4, 1.3.2
EV: 5.1, 5.2, 5.4
MEV: 6.6

BIOLOGIE HUB
houby bez plodnic
houby s plodnicemi
lišejníky
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Předmět: Přírodopis
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

vysvětlí princip symbiózy u hub a
v lišejníku
Žák:
- rozezná stélku řas, zástupce
sladkovodních i mořských řas
- vysvětlí význam řas a sinic
-

Žák:
- porovná základní vnější a vnitřní
stavbu bezobratlých
- vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
- rozlišuje a porovná jednotlivé
skupiny bezobratlých
- určuje zástupce a zařazuje je do
skupin
- na příkladech odvodí způsob života
a přizpůsobení danému prostředí
- zhodnotí význam bezobratlých
živočichů
- uplatňuje zásady bezpečného
chování ve styku s bezobratlými
živočichy

BIOLOGIE ROSTLIN
jednobuněčné a mnohobuněčné řasy
a sinice
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ –
BEZOBRATLÍ:
stavba těla, stavba a funkce
jednotlivých částí těla: buňka, tkáně,
orgány a org. soustavy
jednobuněčné a mnohobuněčné
organismy, jejich rozmnožování
vývoj a vývin a významní zástupci:
PRVOCI, ŽAHAVCI
HLÍSTI, MĚKKÝŠI
KROUŽKOVCI
ČLENOVCI
rozšíření, význam a ochrana
bezobratlých: živočišná společenstva,
hospodářsky a epidemiologicky
významné druhy
projevy chování bezobratlých
živočichů

OV: 1.2, 1.4, 3.1, 3.5
U: 1.1, 1.2, 1.3, 3.2, 3.3,
3.4, 6.5

OSV: 1.1.1, 1.2.4, 1.3.1
EV: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MEV: 6.1, 6.6, Z

OV: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 4.1,
4.2, 4.3, 4.4
U: 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 6.5

OSV: 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2
EV: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MEV: 6.1, 6.6
Z
Č + ZDRAVÍ
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Předmět: Přírodopis
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Přechod rostlin na souš
Žák:
- dokáže vyjmenovat základní
podmínky pro vznik a vývoj života
na Zemi
- vypočítává charakteristické znaky
živé přírody
- vysvětlí, proč život začal ve vodě
- zdůvodní přechod rostlin na souš
- objasní charakteristiku nižších a
vyšších rostlin
Žák:
- uvede místo a podmínky pro výskyt
mechů
- popíše a nakreslí mechovou
rostlinku podle skutečnosti
- popíše rozmnožování mechů
- uvede, že mech se rozmnožuje
výtrusy
- uvede, že mech je výživově
soběstačný
- uvede příklady mechů
- vysvětlí rozdíl mezi mechem a
játrovkou
- zhodnotí význam mechu

OV:1.1, 7.2, 7.4, 6.1, 6.4,
OSV: 1.1.1, 1.3.2
8.1
EV: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
U: 1.1, 6.1, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1 MEV: 6.1
CH
D

Vyšší rostliny- mechorosty
Mechy a játrovky

OV: 8.1, 2.3, 7.1, 3.2, 3.5
U: 3.1, 3.3, 3.4, 8.1, 7.1

OSV: 1.1.1, 1.3.2
EV: 5.1, 5.2, 5.3
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Předmět: Přírodopis
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- uvede časté místo výskytu kapradin
v lese
- popíše kapradinu podle skutečnosti
- popíše život kapradin v průběhu
roku
- vysvětlí proč jsou výživově
soběstačné
- uvede čím a jak se rozmnožují
- porovná stavbu kapradin a přesliček
dle skutečnosti
- uvede význam kapradin, přesliček a
plavuní pro vznik uhlí
Žák:
- vysvětlí co jsou pletiva
- stanoví rozdělení pletiv
- určí funkce jednotlivých pletiv
- vysvětlí co jsou soustavy pletiv
- uvede, čím se liší vyšší rostliny
od nižších

Vyšší rostliny – Kapraďorosty
Kapradiny – Přesličky - Plavuně

OV: 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 6.5,
6.7, 8.1, 8.2
U: 3.1, 3.3, 3.4, 6.5, 6.6,
8.1, 7.1, 7.2

OSV: 1.1.1
EV: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
CH

OV: 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 5.2
U: 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 5.3

OSV: 1.1.1
EV: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

Soustavy pletiv

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Přírodopis
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- popíše stavbu těla a život smrku
ztepilého, modřínu opadavého
- vysvětlí výživovou soběstačnost
rostlin
- uvede rozdíl mezi nahosemennými
opadavými a neopadavými zástupci
- objasní pojem nahosemenná rostlina
- uvede rozdíl mezi pohlavním
rozmnožováním (semeny) a
nepohlavním (výtrusy)
- rozpozná běžné zástupce jehličnanů
- porovná nejstarší zástupce
nahosemenných = cykasy a jinany
s jehličnany
- určí některé zástupce podle klíče
- vysvětlí význam lesa pro životní
prostředí a pro společnost
- zhodnotí způsoby ochrany lesů

Rostliny semenné –
nahosemenné

Ochrana lesa

OV: 8.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
OSV: 1.1.1, 1.3.2
3.5, 7.1,
EV: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
U: 8.1, 3.1, 3.2, 3.4, 7.1, 7.2 MV: 6.1, 6.2, 6.5
Z
CH
Ov

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Přírodopis
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Krytosemenné rostliny
Žák:
Stavba rostlinného těla
- popíše části rostlinného těla
- určí význam částí rostlinného těla
pro rostlinu jako celek
- porovná podzemní část rostliny =
kořen + oddenek, určí jejich význam
- uvede příklady podzemních částí
rostlin se zásobními látkami
- vyjmenuje základní nadzemní části
rostlin
- uvede význam listů pro dýchání a
fotosyntézu
- vyjmenuje základní části květu a
odliší pojem opylení a oplození
- popíše typy semen
Žák:
- vysvětlí přizpůsobení semen
k způsobu rozšiřování
- vysvětlí pojem byliny, dřeviny,
vytrvalé byliny
- rozliší rostliny dvojděložné a
jednoděložné
- popíše některé čeledi rostlin

Čeledi krytosemenných
rostlin

OV: 8.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.5, 7.1, 1.4
U: 8.1, 3.1, 3.2, 3.4, 7.1,
7.2, 1.3

OSV: 1.1.1, 1.3.2
EV: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MV: 6.1, 6.2, 6.5
Z
CH

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Přírodopis
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

určí hospodářský význam rostlin
rozpozná základní druhy rostlin
vysvětlí princip označování
organismů rodovým a druhovým
jménem
užívá klíč k určování rostlin
vysvětlí princip pěstování rostlin
v bytě a na zahrádce
určí některé pokojové rostliny
charakterizuje smíšené a listnaté
lesy
zdůvodní nutnost ochrany rostlin

Žák:
- se orientuje v systému, určuje třídy,
řády, čeledě, druhy
- vysvětlí rozdíly mezi parybami a
rybami
- všímá s i nervové, cévní a
rozmnožovací soustavy
- poznává běžné představitele třídy
paryb a ryb

Ochrana rostlin

Biologie živočichů
-systém živočišné říše
-strunatci
-obratlovci:paryby
ryby

OV : 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
U: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

OSV: 1.1.1
OSV: 1.3.1
1.3.2
EV: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
ME: 6.2
Z

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Přírodopis
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

všímá s i životního prostředí a
způsobu života ryb
obratlovci: obojživelníci

Žák:
- vysvětlí rozdíl mezi obojživelníky
ocasatými a bezocasými
- všímá si nervové, cévní a
rozmnožovací soustavy
- rozpozná běžné obojživelníky
- všímá si prostředí, ve kterém žijí
- dokáže stanovit podmínky jejich
života
- vysvětlí, proč tito živočichové
z přírody mizí

OV: 8.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
7.2, 7.4, 1.4, 5.5
U: 8.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
7.1,7.2

OSV: 1.1.1
1.1.5
1.3.2
EV: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
ME: 6.1
Z, CH

obratlovci: plazi
Žák:
-

rozezná 3 základní skupiny plazů
popíše ještěrku obecnou
popíše zmiji obecnou
uvede jak se chovat při uštknutí
zmijí
vysvětlí význam ochrany zmijí
popíše želvu bahenní

OV: 8.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
EV: 5.1,.5.2, 5.3, 5.4
7.1, 5.5
MV: 6.2, 6.3
U: 8.1, 4.2, 4.4, 7.1, 7.2, 5.3 OSV: 1.1.1, 1.1.5
Z, CH, D

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Přírodopis
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

porovná předvěké plazy se
současnými
obratlovci: ptáci

Žák:
- vymezí charakteristické znaky ptáků
- porovná ptáky, plazy a
obojživelníky, určí jejich rozdílnosti
- všímá si rozdílného způsobu života
ptáků
- vysvětlí vztahy mezi různými
skupinami ptáků a ostatními
organismy
- uvede příklady krmivých a
nekrmivých ptáků
- objasní rozdíl mezi ptáky stálými a
přelétavými
- vyjádří co je instinkt a hnízdní
parazitismus
- vysvětlí význam ptáků pro
udržování přírodní rovnováhy
- vysvětlí význam ptáků pro
udržování přírodní rovnováhy
- vysvětlí význam ochrany ptáků
- třídí ptáky do skupin podle obrázků

OV: 8.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1,
7.4,1.4
U: 8.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1,
7.2,1.3

OSV: 1.1.1
EV: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MV: 6.2, 6.1
Z

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Přírodopis
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

obratlovci: savci
Žák:
- vymezí charakteristické znaky savců
- porovná soustavu nervovou,
oběhovou, dýchací, vylučovací a
rozmnožovací s těmito soustavami u
ptáků
- všímá si přizpůsobení savců různým
životním podmínkám
- zdůvodní různý stupeň dokonalosti
mláďat po narození
- uvede příklady přizpůsobení se
savců různým životním podmínkám
- vysvětlí rozdíl mezi býložravci a
masožravci a uvede jaký je mezi
nimi vztah
- vysvětlí význam ochrany
ohrožených druhů savců
- objasní zásady správného a
bezpečného chování lidí vůči
zvířatům
- třídí savce do skupin podle obrázků
- dokáže rozpoznat charakteristické
znaky opic a lidoopů

OV: 8.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
U: 8.1, 7.1, 7.2

OSV: 1.1.1, 1.1.2
EV: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MV: 6.1, 6.2
Z

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Přírodopis
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- vymezí základní stupně vývoje
člověka

Původ a vývoj člověka na zemi.
Lidské rasy.

Soustava opěrná, stavba kosti,
Žák:
osová kostra, kostra končetin
- rozliší stavbu a funkci orgánů,
rozpozná jednotlivé orgánové
soustavy, jejich vzájemné propojení
a vztahy.
- objasní stavbu a funkci opěrné
soustavy a využití pro člověka.
Soustava pohybová, stavba svalu,
Žák:
funkce svalu, kosterní svalstvo
- vysvětlí funkci a složení svalů,
člověka.
popíše kosterní svalstvo člověka.
Tělní tekutiny, mízní soustava,
Žák:
tkáňový mok, krev.
- rozezná druhy tělních tekutin, jejich
složení a funkci

OVO: 5.2
U: 5.1

MuV 4.1
4.2
4.3
4.4
OSV 1.2.1

OV 5.1
5.2
U 5.2

OSV 1.1.1
1.1.2
1.1.4
EV 5.4

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Přírodopis
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- popíše činnost oběhového systému,
funkci srdce, krevní oběh a cévní
systém člověka.

Soustava oběhová, činnost srdce,
cévní soustava člověka, krevní
oběh.

Soustava dýchací, plíce, stavba a
OVO 5.1
Žák:
činnost dýchací soustavy,
- stanoví princip mechaniky dýchání,
5.2
mechanika dýchání.
dýchacího systému a jeho využití pro
U
5.2
člověka.
Soustava trávicí, stavba a činnost
Žák:
trávicí soustavy, trávení,
- rozliší jednotlivé části trávicí
vstřebávání, metabolismus, výživa,
soustavy,
hygiena potravy.
- popíše jejich stavbu a funkci.
- zdůvodní a užívá zásady správné
výživy a hygieny potravy
Soustava vylučovací, ledviny,
Žák:
stavba a činnost vylučovací
- vysvětlí význam vylučovací
soustavy.
soustavy,
- popíše jednotlivé části a jejich
důležitost pro člověka.

OSV 1.1.1
1.1.2
1.1.4
EV 5.4

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Přírodopis
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- objasní stavbu a činnost kožní
soustavy,
- vysvětlí princip termoregulace a
užívá základních pravidel péče o
kůži.
Žák:
- popíše systém nervové soustavy,
jednotlivé části a jejich vzájemné
vazby.
Žák:
- rozpozná jednotlivá smyslová
ústrojí,
- popíše jejich stavbu a funkci.

Soustava kožní, kůže a její funkce,
stavba a činnost.
Termoregulace.Péče o kůži.

Soustava nervová, stavba a činnost,
mozek a jeho funkce, mícha,
reflexy, princip šíření nervového
vzruchu.
Soustava smyslová, smyslová
ústrojí, stavba a funkce
jednotlivých smyslových orgánů,
zrak, sluch,čich,hmat, chuť.

OVO 5.1
5.2
U
5.2

OSV 1.1.1
1.1.2
1.1.4
EV 5.4

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Přírodopis
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- rozliší pohlavní systém muže a
ženy,
- popíše princip rozmnožování a
vývin nového jedince.

Žák:
- popíše základy dědičnosti člověka,
rozliší základní princip křížení.

Žák:
- popíše základy první pomoci při
úrazech, zlomeninách, krvácení,
bezvědomí.

Soustava rozmnožovací, pohlavní
soustava muže, pohlavní soustava
ženy, oplození, vývin jedince.

Základy genetiky, dědičnost a
proměnlivost organismů.

Základy první pomoci, první
pomoc při úrazech, zlomeninách,
první pomoc při krvácení,
bezvědomí.

OVO 5.1
5.2
5.3
U
5.1
5.2

OSV 1.1.2
1.1.4
1.2.1
1.2.2
1.3.2
MuV 4.1

OVO 1.5
1.6
U
1.4

OVO 5.4
5.5
U
5.3

OSV 1.1.1
1.1.3
1.1.4
1.2.1
1.3.1
1.3.2

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Přírodopis
Ročník: 8. – 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Nakažlivé nemoci viry, bakterie,
Žák:
obrana organismu proti infekci,
- objasní základní choroby člověka,
choroby člověka, cévní
popíše jejich průběh, následky a
onemocnění, onemocnění
prevenci. Užívá zásady čistoty a
dýchacích cest, hygieny duševní
hygieny. Zhodnotí problematiku
činnosti, pohlavní choroby,
civilizačních chorob, toxikomanie a civilizační choroby, toxikomanie.
pohlavních nemocí.
9. ročník
Naše Země ve Vesmíru
Žák:
- zařadí planetu Zemi v rámci
- Sluneční soustava
Sluneční soustavy a popíše ostatní
- vznik Země
planety
- stavba Země
- uvede základní poznatky o stavbě a
vývoji planety Země
- rozliší jednotlivé sféry Země

OVO 5.4
U
5.3
5.4

OSV 1.1.4
1.3.2
EV 5.4

Přírodopis

Fyzika
OVO: 7.1, 7.2
U: 7.1, 7.2

OVO: 6.1
U: 6.1

Zeměpis
OVO: 2.1, 2.2
U: 2.1, 2.3

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Přírodopis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- rozliší na příkladu typ nerostu
- uvede na modelu krystalu prvky
souměrnosti
- určí fyzikální vl. nerostů (konkrétně
uvedeny v konkretizovaném učivu)
- rozliší na příkladech jednotlivé
nejznámější nerosty a uvede jejich
vlastnosti, výskyt a použití (hlavně
zlato, tuha, sůl kamenná, galenit,
pyrit, krevel, korund, křemen, opál,
kalcit, sádrovec, živce, slídy,
granáty, jantar)

Mineralogie
-

-

fyzikální vlastnosti nerostů a
hornin (prvky souměrnosti
krystalu, hustota, tvrdost,
štěpnost, lom, pevnost a
soudržnost, optické vl.,
magnetické a elektrické vl.)
třídění nerostů podle
chemické struktury (prvky,
halogenidy, sulfidy, oxidy,
uhličitany, sírany,
křemičitany, organolity)

Geologie

Přírodopis

Chemie

OVO: 6.2, 8.1, 8.2
U: 6.2, 8.1

OVO: 5.1
U: 5.1, 5.3

Žák:
Přírodopis
Petrologie
- uvede základní rozdíly mezi
OVO: 6.2, 8.1, 8.2
hlubinnými a povrchovými
U: 6.2, 8.1
- vyvřelé horniny (hlubinné
vyvřelinami a popíše vlastnosti,
vyvřeliny, povrchové
výskyt a použití důležitých zástupců
vyvřeliny)
(žula, čedič)
- usazené horniny (úlomkovité,
jílové, organogenní)
- přeměněné horniny

Fyzika
OVO: 1.1, 1.4, 6.3
U: 1.1, 6.2

Zeměpis
OVO: 6.3, 6.4
U: 6.2

Zeměpis
OVO: 4.3, 6.3, 6.4
U: 4.3, 6.2
Chemie
OVO: 6.2, 7.3
U: 6.2, 7.3

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Přírodopis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

objasní způsob vzniku usazených
hornin a rozliší úlomkovité, jílovité
a organogenní sedimenty, u
nejdůležitějších uvede vlastnosti,
výskyt a použití (slepenec,
pískovec, vápenec, hořlavé
usazeniny – ropa, uhlí, rašelina,
zemní plyn)
rozliší základní přeměněné horniny
a uvede jejich charakteristiku (fylit,
rula, svor)
Geologické děje

Žák:
-

-

vysvětlí pojem litosférické desky,
důvod jejich pohybu a s tím spojené
jevy
popíše vývoj kontinentů
vysvětlí pojmy vrásy a zlomy a
uvede s nimi spojené typy pohoří
objasní jev sopečné činnosti, jeho
výskyt v rámci planety a sním
spojené jevy (hydrotermální
činnost…)

-

Přírodopis
vnitřní geologické děje
OVO: 6.2, 6.3
(pohyby litosférických desek, U: 6.2, 6.3
poruchy zemské kůry – vrásy,
zlomy, sopečná činnost,
zemětřesení)

Zeměpis
OVO: 2.4
U: 2.2, 2.3

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Přírodopis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

objasní jev zemětřesení a místa
častějšího výskytu
uvede důvody zvětrávání a jeho
působení na příkladech (pískovcová
skalní města, vápencové krasové
oblasti)
vysvětlí změny rázu krajiny
působením vody v různých
skupenství (tekoucí voda, ledovce,
mořská voda)
zhodnotí působení větru v suchých
oblastech (pouště, písečné duny)

Žák:
- popíše vznik půd na základě
působení základních půdotvorných
činitelů
- uvede složení a vlastnosti půd
- rozliší typy půd podle různých
kritérií (podle zrnitosti půd, podle
půdního profilu – šířky humusové
složky)

-

vnější geologické děje
(zvětrávání, působení zemské
tíže – činnost tekoucí vody,
eroze pískovce, eroze
vápence, činnost mořské
vody, činnost ledovců,
činnost větru)

Půdy
-

vznik půd
půdotvorní činitelé
složení a vlastnosti půd
třídění půd

Přírodopis
OVO: 6.4, 8.1, 8.2
U: 6.4, 8.1

Zeměpis
OVO: 6.3
U: 6.2

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Přírodopis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

udá význam půd pro život na Zemi a
pro člověka
Vznik a vývoj života na Zemi

Žák:
- rozliší základní názory na vznik a
vývoj života na Zemi
(racionalistický, náboženský)
- uvede podstatu vzniku života
- charakterizuje jednotlivé geologické
etapy ve vývoji planety

-

názory na vznik a vývoj
života na Zemi
původ života
éry vývoje Země
(prekambrium, prvohory,
druhohory, třetihory,
čtvrtohory

Přírodopis
OVO: 6.5
U: 6.5, 8.2

Geologický vývoj a stavba České
republiky
Žák:
- uvede rozhraní mezi Českým
masivem a Západními Karpaty
- nastíní stručně geologický vývoj a
současnou stavbu Českého masivu a
Západních Karpat

-

Přírodopis
Český masiv – vývoj a stavba OVO: 6.2, 6.5
Západní Karpaty – vývoj a
U: 6.2, 6.6
stavba

Zeměpis
OVO: 6.3
U: 6.2
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Předmět: Přírodopis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- zhodnotí význam základních
abiotických podmínek na vznik a
vývoj života
- uvede způsoby znečišťování živ. pr.
a možné postupy, jak mu zabránit
- vysvětlí pojmy jedinec, populace,
společenstvo, ekosystém, biomy,
ekotypy
- zhodnotí současný stav živ. pr. a
navrhne možnosti jeho zlepšení

Ekologie
-

-

abiotické podmínky života –
světlo, teplo, organismy,
vzduch, voda, minerální látky
biotické podmínky života
stav živ. pr.
člověk a biosféra (ochrana
přírody, krajina a zeleň)

Přírodopis
OVO: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
U: 7.1, 7.2

Chemie
OVO: 2.6, 5.1, 5.2
U: 2.2, 2.3, 5.1, 5.2
Zeměpis
OVO: 5.1, 5.2, 5.3
U: 5.1, 5.2
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Předmět: Přírodopis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- zařadí planetu Zemi v rámci
Sluneční soustavy a popíše ostatní
planety
- uvede základní poznatky o stavbě a
vývoji planety Země
- rozliší jednotlivé sféry Země
Žák:
- rozliší na příkladu typ nerostu
- uvede na modelu krystalu prvky
souměrnosti
- určí fyzikální vl. nerostů (konkrétně
uvedeny v konkretizovaném učivu)
- rozliší na příkladech jednotlivé
nejznámější nerosty a uvede jejich
vlastnosti, výskyt a použití (hlavně
zlato, tuha, sůl kamenná, galenit,
pyrit, krevel, korund, křemen, opál,
kalcit, sádrovec, živce, slídy,
granáty, jantar)

Naše Země ve Vesmíru
-

Sluneční soustava
vznik Země
stavba Země

Mineralogie
-

-

fyzikální vlastnosti nerostů a
hornin (prvky souměrnosti
krystalu, hustota, tvrdost,
štěpnost, lom, pevnost a
soudržnost, optické vl.,
magnetické a elektrické vl.)
třídění nerostů podle
chemické struktury (prvky,
halogenidy, sulfidy, oxidy,
uhličitany, sírany,
křemičitany, organolity)

Přírodopis
OVO: 6.1
U: 6.1

Fyzika
OVO: 7.1, 7.2
U: 7.1, 7.2
Zeměpis
OVO: 2.1, 2.2
U: 2.1, 2.3

Přírodopis
OVO: 6.2, 8.1, 8.2
U: 6.2, 8.1

Chemie
OVO: 5.1
U: 5.1, 5.3
Fyzika
OVO: 1.1, 1.4, 6.3
U: 1.1, 6.2
Zeměpis
OVO: 6.3, 6.4
U: 6.2
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Předmět: Přírodopis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Geologie
Žák:
- uvede základní rozdíly mezi
hlubinnými a povrchovými
vyvřelinami a popíše vlastnosti,
výskyt a použití důležitých
zástupců (žula, čedič)
- objasní způsob vzniku usazených
hornin a rozliší úlomkovité, jílovité
a organogenní sedimenty, u
nejdůležitějších uvede vlastnosti,
výskyt a použití (slepenec,
pískovec, vápenec, hořlavé
usazeniny – ropa, uhlí, rašelina,
zemní plyn)
- rozliší základní přeměněné horniny
a uvede jejich charakteristiku (fylit,
rula, svor)

Petrologie
-

-

vyvřelé horniny (hlubinné
vyvřeliny, povrchové
vyvřeliny)
usazené horniny (úlomkovité,
jílové, organogenní)
přeměněné horniny

Přírodopis
OVO: 6.2, 8.1, 8.2
U: 6.2, 8.1

Zeměpis
OVO: 4.3, 6.3, 6.4
U: 4.3, 6.2
Chemie
OVO: 6.2, 7.3
U: 6.2, 7.3
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Předmět: Přírodopis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Geologické děje
Žák:
-

-

-

-

-

vysvětlí pojem litosférické desky,
důvod jejich pohybu a s tím spojené
jevy
popíše vývoj kontinentů
vysvětlí pojmy vrásy a zlomy a
uvede s nimi spojené typy pohoří
objasní jev sopečné činnosti, jeho
výskyt v rámci planety a sním
spojené jevy (hydrotermální
činnost…)
objasní jev zemětřesení a místa
častějšího výskytu
uvede důvody zvětrávání a jeho
působení na příkladech (pískovcová
skalní města, vápencové krasové
oblasti)
vysvětlí změny rázu krajiny
působením vody v různých
skupenství (tekoucí voda, ledovce,
mořská voda)
zhodnotí působení větru v suchých
oblastech (pouště, písečné duny)

-

vnitřní geologické děje
Přírodopis
(pohyby litosférických desek, OVO: 6.2, 6.3
poruchy zemské kůry –
U: 6.2, 6.3
vrásy, zlomy, sopečná
činnost, zemětřesení)
vnější geologické děje
(zvětrávání, působení zemské
tíže – činnost tekoucí vody,
eroze pískovce, eroze
vápence, činnost mořské
vody, činnost ledovců,
činnost větru)

Zeměpis
OVO: 2.4
U: 2.2, 2.3
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Předmět: Přírodopis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- popíše vznik půd na základě
působení základních půdotvorných
činitelů
- uvede složení a vlastnosti půd
- rozliší typy půd podle různých
kritérií (podle zrnitosti půd, podle
půdního profilu – šířky humusové
složky)
- udá význam půd pro život na Zemi
a pro člověka

Půdy
-

vznik půd
půdotvorní činitelé
složení a vlastnosti půd
třídění půd

Přírodopis
OVO: 6.4, 8.1, 8.2
U: 6.4, 8.1

Vznik a vývoj života na Zemi
Žák:
- rozliší základní názory na vznik a
vývoj života na Zemi
(racionalistický, náboženský)
- uvede podstatu vzniku života
- charakterizuje jednotlivé
geologické etapy ve vývoji planety

-

názory na vznik a vývoj
života na Zemi
původ života
éry vývoje Země
(prekambrium, prvohory,
druhohory, třetihory,
čtvrtohory

Přírodopis
OVO: 6.5
U: 6.5, 8.2

Zeměpis
OVO: 6.3
U: 6.2
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Předmět: Přírodopis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Geologický vývoj a stavba České
republiky
Žák:
- uvede rozhraní mezi Českým
masivem a Západními Karpaty
- nastíní stručně geologický vývoj a
současnou stavbu Českého masivu
a Západních Karpat
Žák:
- zhodnotí význam základních
abiotických podmínek na vznik a
vývoj života
- uvede způsoby znečišťování živ. pr.
a možné postupy, jak mu zabránit
- vysvětlí pojmy jedinec, populace,
společenstvo, ekosystém, biomy,
ekotypy
- zhodnotí současný stav živ. pr. a
navrhne možnosti jeho zlepšení
Žák:
- již bylo řečeno

-

Přírodopis
Český masiv – vývoj a stavba OVO: 6.2, 6.5
Západní Karpaty – vývoj a
U: 6.2, 6.6
stavba

Ekologie
-

-

abiotické podmínky života –
světlo, teplo, organismy,
vzduch, voda, minerální látky
biotické podmínky života
stav živ. pr.
člověk a biosféra (ochrana
přírody, krajina a zeleň)

Opakování
-

stručně všechna témata

Přírodopis
OVO: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
U: 7.1, 7.2

Zeměpis
OVO: 6.3
U: 6.2

Chemie
OVO: 2.6, 5.1, 5.2
U: 2.2, 2.3, 5.1, 5.2
Zeměpis
OVO: 5.1, 5.2, 5.3
U: 5.1, 5.2
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Zeměpis
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie).
Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda, ale svým společenskovědním charakterem má velmi blízko oblasti Člověk a
společnost. Zeměpis (stejně jako ostatní předměty oblasti Člověk a příroda) vede žáky k poznávání přírody jako systému, k uvědomění si
nutnosti udržování přírodní rovnováhy a umožňuje žákům aplikovat získané poznatky a dovednosti v praktickém životě. Rozšiřuje znalosti žáků
o místním regionu (Praha), území České republiky, Evropy i dalších světadílů v mnoha oblastech života. Vede žáky k srovnávání, umožňuje jim
orientovat se v současném světě a jeho problémech, předvídat civilizační rizika, odhadovat možný budoucí vývoj lidstva a buduje vědomí
spoluzodpovědnosti každého jedince za tento vývoj.
Časové vymezení předmětu:
2. stupeň
Ročník
6.
7.
8.
9.
Počet hodin
2
2
2
2
Obsahové a organizační vymezení předmětu
Zeměpis je povinným vyučovacím předmětem na 2.stupni v 6. – 9. ročníku. Výuka probíhá učebně zeměpisu, počítačové učebně nebo
v terénu (zeměpisné poznávací vycházky ap.). Obsah předmětu je rozdělen do 7 oblastí: Geografické informace, zdroje dat, kartografie a
topografie; Přírodní obraz Země; Regiony světa; Společenské a hospodářské prostředí; Životní prostředí; Česká republika; Terénní geografická
výuka, praxe a aplikace.
V rámci mezipředmětových vztahů navazuje zeměpis na předměty matematika, přírodopis, dějepis, fyzika a výchova k občanství.
Některé kapitoly z těchto předmětů jsou součástí předmětu Práce s laboratorní technikou. V obsahu tohoto předmětu se objevují průřezová
témata: Environmentální výchova, Mediální výchova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Zeměpis
Výuka zeměpisu přispívá k rozvíjení klíčových kompetencí žáků:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
- dáváme důraz na práci s různými zdroji informací, práci s textem, vyhledávání a třídění informací
- pracujeme s chybou (učíme žáky chybu najít, opravit ji a své počínání zdůvodnit)
- seznamujeme žáky se správnou zeměpisnou terminologií
- vedeme žáky k samostatnosti a kreativitě
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
- vedeme žáky k používání získaných odborných poznatků a vlastních praktických zkušeností při řešení problémů z běžného života
- vedeme žáky k samostatnému pozorování přírodních jevů a vztahů, porovnávání získaných výsledků a vyvozování závěrů
- podněcujeme žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování při řešení problémů
- vytváříme praktické problémové úlohy a situace, na kterých se žáci učí problémy řešit
- vedeme žáky k zobecňování poznatků a vytváření analogií v různých oblastech života
- učíme žáky kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, která jsou schopni obhájit
- vedeme žáky k tomu, aby dokázali najít chybu a zdůvodnili správné řešení
- zadáváme úlohy tak, aby žáci se žáci mohli sami rozhodnout, jakým způsobem budou při řešení postupovat
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
- umožňujeme žákům využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro získávání nových poznatků a pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
- učíme žáky prezentovat různými způsoby své názory a myšlenky
- vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a argumentaci
- učíme žáky týmově pracovat - naslouchat, diskutovat, respektovat
- vedeme žáky ke slušné a kultivované komunikaci mezi spolužáky, k učitelům i k ostatním dospělým, a to i mimo budovu školy
- vedeme žáky ke schopnosti vyjádřit svůj vlastní názor, obhajovat ho a argumentovat podle jejich individuálních schopností
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
- formou skupinové práce a práce na tvorbě společných projektů umožňujeme žákům pochopit potřebu efektivní spolupráce ve skupině
- rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i spolužáků
- učíme žáky podílet se na činnostech školy
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
- vedeme žáky k pochopení a respektování zákonů na ochranu přírody a k odpovědnosti za zachování životního prostředí
- učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích
- vedeme žáky k respektování přesvědčení druhých lidí a různých projevů kulturních odlišností
- zapojujeme žáky do kulturního dění ve škole
- podněcujeme v žácích zájem o kulturní dědictví a vysvětlujeme jeho význam
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
- vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků
- vedeme žáky k udržování pořádku na svém pracovním místě ve třídě
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-

vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
podporujeme využívání výpočetní techniky a internetu
dodržujeme důsledně zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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Předmět: Zeměpis
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

vyjmenuje planety Sluneční
soustavy, vysvětlí pojmy Galaxie,..
třídí tělesa Sluneční soustavy podle
vybraných kritérií
Vysvětlí vliv Slunce na Zemi
vysvětlí s pomocí nákresu střídání
fází Měsíce
porovná velikost a hmotnost Měsíce
a Země, vzdálenosti Země-Měsíc a
Země-Slunce
na příkladech uvede důkazy o tvaru
Země
vysvětlí, jakým způsobem se na Zemi
projevuje její rotace kolem osy a
oběh okolo Slunce
vysvětlí pojmy slunovrat a
rovnodennost
vysvětlí rozdíl mezi mapou, plánem
a glóbem
z topografické mapy určí vzdálenost
dvou bodů ve skutečnosti
s pomocí mapové legendy se
orientuje na obecně zeměpisné a
topografické mapě

Vesmír
tělesa Sluneční soustavy
Slunce, Měsíc
tvar a rozměry a pohyby Země

OV: 2.1, 2.2
U: 2.1

OSV: 1.1.5
MeV: 6.1
Fyzika – vesmír

Globus a mapa
globus a mapa
měřítko map
polohopis
výškopis
rovnoběžky, poledníky,
zeměpisná šířka
práce s mapou
časová pásma

OV: 1.1, 1.2
U: 1.1, 1.2

Matematika – měřítko
mapy
Fyzika - čas
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Předmět: Zeměpis
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

na globusu a na mapě ukáže místo o
daných zeměpisných souřadnicích a
vyhledá na mapě a glóbu místa podle
zadaných souřadnic
zorientuje mapu podle významných
terénních útvarů, slunce a podle
buzoly

Krajinná sféra

-

-

-

-

vymezí pojmy krajinná sféra,
Přírodní sféra
přírodní sféra, kulturní krajina a
jejich jednotlivé složky
Litosféra
s pomocí schématu popíše stavbu
Země a dna oceánů
vysvětlí příčiny vzniku zemětřesení a
sopečné činnosti, jejich vliv na lidi a
možnosti ochrany, lokalizuje na
mapě světa oblasti s výskytem
častých zemětřesení a sopečné
činnosti
vysvětlí způsoby vzniku pohoří a
příčiny jejich postupného zániku
(eroze), rozlišuje vnitřní a vnější
krajinotvorné pochody
popíše složení a jednoduchou stavbu
atmosféry, vysvětlí její význam

Atmosféra

OV: 1.3, 2.3, 2.4
U: 2.2, 2.3, 2.4
OV: 1.3, 2.3, 2.4
U: 2.2

Přírodopis – stavba Země,
vnější a vnitřní procesy,
vývoj zemské kůry

OV: 1.3, 2.3, 2.4
U: 2.2, 2.3

Chemie – složení
vzduchu, ozón
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Předmět: Zeměpis
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

vysvětlí rozdíly mezi podnebím a
počasím, lokalizuje a stručně
charakterizuje podnebné pásy
vysvětlí vliv Slunce a rotace Země na
proudění vzduchu na Zemi
porovná rozložení objemu vody na
Hydrosféra
Zemi
podle schématu popíše oběh vody na
Zemi
vysvětlí pohyby vody v oceánech
vysvětlí pojmy: jezero, rybník,
bažina, říční síť, povodí, úmoří,
rozvodí, průtok, ústí, podpovrchová
voda, sněžná čára
rozliší pevninský a horský ledovec
jmenuje jevy v atmosféře a
hydrosféře ohrožující člověka a
popíše způsob ochrany před nimi
stručně vysvětlí vznik půdy
Pedosféra
v závislosti na ostatních přírodních
sférách
popíše vliv jednotlivých složek
Biosféra
přírodní sféry, zeměpisné šířky a
nadmořské výšky na rozmístění
obyvatelstva, rostlinstva a
živočišstva na Zemi

OV: 1.3, 2.3, 2.4
U: 2.2, 2.3, 2.4

OV: 2.3
U: 2.3
OV: 2.3, 2.4
U: 2.3

Přírodopis – biodiverzita

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Zeměpis
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

pojmenuje typy přírodních krajin na
Přírodní a kulturní krajina
fotografiích a podle nich a dalších
zobrazených skutečností lokalizuje
pravděpodobné místo jejich pořízení
- zařadí vybrané živočichy a rostliny k
jednotlivým typům krajin a světadílům
- podle obrázků nebo skutečnosti
rozlišuje typy kulturní krajiny
- popíše vznik kontinentů a vývoj
přírody na povrchu Země
- rozlišuje mezi živými a neživými
prvky přírodní sféry
-

OV: 2.3, 2.4
U: 2.2, 2.3, 2.4

Přírodopis – vliv člověka
na krajinu

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Zeměpis
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ukáže na mapě světa jednotlivé
světadíly a oceány, vymezí pojem
Arktida
sestaví pořadí světadílů a oceánů
podle různých kritérií (velikosti,
hustoty zalidnění, počtu obyvatel)
porovná a zhodnotí povrch a členitost
jednotlivých světadílů
zhodnotí jak přírodní podmínky v
polárních oblastech ovlivňují jejich
využívání člověkem
vyjmenuje 3 typické živočichy
polárních oblastí
ukáže na mapě Afriky vybrané
objekty polohopisu (pohoří, řeky,
jezera, ostrovy,…)
vyhledá na politické mapě Afriky
vybrané státy a vybraná hlavní a velká
města
zařadí s pomocí mapy vybrané státy
do regionů Afriky a stručně popíše
podnebí těchto regionů
lokalizuje výskyt nejvýznamnějších
zdrojů nerostných surovin v Africe

Světový oceán, Zeměpis
světadílů

OV: 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
U: 3.1, 3.2

Polární oblasti

OV: 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
U: 3.1, 3.2

Afrika
Přírodní podmínky
Obyvatelstvo a sídla
Hospodářství
Regiony Afriky
Cestovní ruch

OV: 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
U: 3.1, 3.2

MeV: 6.1
OSV: 1.1.5, 1.2.4

Dějepis - kolonialismus

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Zeměpis
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

na obrázcích rozpozná významné
zemědělské plodiny pěstované v
Africe a lokalizuje místa jejich
pěstování
lokalizuje na mapě Afriky rozložení
lidských plemen, rozmístění
obyvatelstva a nejdůležitější
náboženství Afriky
ukáže na mapě státy severní Afriky,
stručně popíše jejich přírodní,
etnické, náboženské a hospodářské
poměry a vyhledá na mapě
nejvýznamnější města a střediska
cestovního ruchu této oblasti
vysvětlí pojem slum a uvede příklad
v Africe
lokalizuje na mapě Afriky pásmo
sahelu, jmenuje a ukáže jeden
modelový stát, stručně popíše
problémy této oblasti
popíše změny, jimiž prochází vrchol
Kilimandžára a jejich příčinu, uvede
příklad národního parku v této oblasti
a jeho význam

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Zeměpis
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

ukáže na mapě Jihoafrickou
republiku, stručně popíše její
přírodní, etnické a hospodářské
poměry a vysvětlí na příkladech
pojem apartheid
sestaví přehled významných či
zajímavých lokalit Afriky, stručně je
charakterizuje a vyznačí do mapy
ukáže na mapě Austrálie vybrané
objekty polohopisu (pohoří, řeky,
jezera, ostrovy,…)
popíše podnebí Austrálie a srovná
jeho roční chod se severní polokoulí
uvede typické zástupce živočichů a
rostlin žijících v Austrálii, vysvětlí
pojem endemity
vyhledá na mapě Austrálie hlavní
město a další významná města
stručně zhodnotí hospodářství
Austrálie
sestaví přehled významných či
zajímavých lokalit Austrálie, stručně
je charakterizuje a vyznačí do mapy
pojmenuje a lokalizuje v mapách
oblasti Oceánie: Polynésii,
Mikronésii, Melanésii, Nový Zéland
a uvede některé zajímavosti

Austrálie a Oceánie
Přírodní podmínky
Obyvatelstvo a sídla
Hospodářství
Cestovní ruch

OV: 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
U: 3.1, 3.2

Přírodopis - endemické
druhy

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Zeměpis
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

ukáže na mapě Ameriky vybrané
objekty polohopisu (pohoří, řeky,
jezera, ostrovy,…)
- vymezí na mapě Ameriky úmoří
jednotlivých oceánů a ke každému
uvede významné toky
- stručně popíše podnebí Ameriky,
vysvětlí vliv povrchu na její podnebí
lokalizuje oblasti Severní Ameriky, ve
kterých se vyskytují tornáda a hurikány,
vysvětlí rozdíl mezi nimi
vymezí na mapě Severní, Střední a Jižní
Ameriku
lokalizuje na mapě Ameriky rozmístění
jazykových skupin a zdůvodní příčiny a
na jejich základě vymezí kulturní oblasti
Ameriky
na obrázcích rozpozná významné
zemědělské plodiny pěstované v
Americe a lokalizuje místa jejich
pěstování
lokalizuje výskyt nejvýznamnějších
zdrojů přírodních surovin v Americe a
jejich vliv na hospodářství
-

-

-

-

-

vysvětlí původ ostrovů této oblasti

Amerika
Přírodní podmínky
Obyvatelstvo a sídla
Hospodářství
Regiony Ameriky
Cestovní ruch

OV: 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
U: 3.1, 3.2

Dějepis – zámořské
objevy

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Zeměpis
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

-

vyhledá na politické mapě Ameriky
hlavní a velká města USA a Kanady,
lokalizuje na mapě hlavní sídelní a
hospodářské oblasti USA a Kanady
zhodnotí celosvětový význam USA
sestaví přehled významných či
zajímavých lokalit USA a Kanady
(města, budovy, přírodní útvary,
národní parky,..), stručně je
charakterizuje a vyznačí do mapy
zařadí s pomocí mapy státy do
jednotlivých oblastí, vyhledá hlavní
a vybraná velká města Latinské
Ameriky
sestaví přehled významných či
zajímavých lokalit Latinské Ameriky
(města, přírodní útvary, vodopády,
památky..), stručně je charakterizuje
a vyznačí do mapy
ukáže na mapě Asie vybrané objekty
polohopisu (pohoří, řeky, jezera,
ostrovy,…)
vymezí základní podnebné oblasti
Asie a zdůvodní jejich vliv na
osídlení a zemědělství
vysvětlí pojem monzun a lokalizuje
na mapě Asie monzunové oblasti

Asie
Přírodní podmínky
Obyvatelstvo a sídla
Hospodářství
Regiony Asie
Cestovní ruch

OV: 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
U: 3.1, 3.2

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Zeměpis
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

vymezí jednotlivé oblasti Asie, pro
každou oblast lokalizuje a stručně
charakterizuje významné státy
ukáže na mapě vybraná hlavní a
významná města
porovnává státy Asie podle počtu
obyvatel a velikosti
zhodnotí hospodářský potenciál a
politický význam vybraných států
Asie
sestaví přehled významných či
zajímavých lokalit Asie (města,
přírodní útvary, památky..), stručně
je charakterizuje a vyznačí do mapy

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Zeměpis
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

v
ymezí průběh hranice Evropy
vymezí jednotlivé podnebné oblasti
Evropy a zhodnotí vliv mořských
proudů a oceánů a tvarů zemského
povrchu na podnebí
vymezí v mapách úmoří Evropy
porovná evropské státy podle
různých kritérií (rozloha, počet
obyvatel, …)
lokalizuje v mapách rozložení
obyvatelstva, významné národnostní
a jazykové skupiny
pojmenuje a lokalizuje státy Evropy,
hlavní a významná města
zhodnotí hospodářský potenciál a
politický význam vybraných států
Evropy, vymezí jádrové oblasti
lokalizuje nejdůležitější dopravní
uzly a cesty a vysvětlí význam
dopravy pro hospodářství
zařadí státy do EU a objasní její
význam
lokalizuje v mapách hlavní oblasti
cestovního ruchu Evropy a zdůvodní

Evropa
Přírodní podmínky
Obyvatelstvo a sídla
Hospodářství
Regiony Evropy
Cestovní ruch

OV: 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
U: 3.1, 3.2

MeV: 6.1, 6.6, 6.7
MuV: 4.3
VMEGS: 3.1, 3.2
VDO: 2.3
OSV: 1.1.5, 1.2.4, 1.3.1
Výchova k občanství EU

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Zeměpis
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

sestaví přehled významných či
zajímavých lokalit Evropy (města,
přírodní útvary, vodopády,
památky..), stručně je charakterizuje
a vyznačí do mapy

-

Česká republika
určí geografickou polohu ČR
zhodnotí polohu ČR z hlediska
Poloha a povrch ČR
geopolitického a dopravního
vymezí základní geomorfologické
jednotky a orientuje se na
fyzickogeografické mapě ČR
na konkrétních příkladech
(obrázcích) odhadne způsob vzniku
daného geomorfologického útvaru
v ČR
zhodnotí oceánské a kontinentální
Podnebí ČR
vlivy na podnebí ČR
uvede hlavní kritéria pro zařazení
území do konkrétní podnebné oblasti
a podle nich zdůvodní, která místa
ČR patří do teplé, mírně teplé a
chladné oblasti
vysvětlí pojmy srážkový stín, teplotní
inverze, cyklóna, anticyklóna a fronta
na fyzickogeografické mapě ČR
vyhledává významné řeky a vodní
Vodstvo ČR
plochy

-

-

-

-

OV: 6.3
U: 6.2

Výchova k občanství –
státní instituce,
samospráva
Přírodopis – geologický
vývoj ČR

OV: 6.3
U: 6.2

OV: 6.3
U: 6.2

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Zeměpis
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

zařadí území ČR k úmořím
evropských moří, vysvětlí pojem uzel
rozvodnic a lokalizuje ho na mapě
ČR
vysvětlí význam podpovrchové vody,
lokalizuje hlavní lázeňské prameny a
lázně
vysvětlí původ vybraných jezer ČR
pojmenuje hlavní půdní typy a půdní
druhy na území ČR a na základě
znalosti podnebných oblastí uvede
jejich rozmístění v rámci ČR
popíše vývoj zalesnění a druhové
skladby lesů ČR a objasní příčiny
změn
popíše a zdůvodní vývoj životního
prostředí ČR za posledních 30 let
vysvětlí význam chráněných území,
rozlišuje velko a maloplošná
chráněná území v ČR a uvádí
příklady
lokalizuje na mapě ČR rozložení
obyvatelstva a zhodnotí vliv různých
faktorů na hustotu osídlení, posoudí
hlavní současné trendy
demografického vývoje obyvatelstva
ČR

Půdy ČR

OV: 6.3
U: 6.2

Biosféra ČR

OV: 6.3
U: 6.2

Ochrana životního prostředí ČR

OV: 5.3, 6.3
U: 5.2, 6.2

Přírodopis – organismy a
prostředí
Přírodopis – ochrana
životního prostředí

Dějepis – historie osídlení
ČR, zakládání měst
Obyvatelstvo a sídla ČR

OV: 6.3, 6.4
U: 6.2

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Zeměpis
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

vysvětlí pojmy migrace, urbanizace,
aglomerace, přírůstek obyvatelstva
používá různá kritéria dělení
obyvatelstva v ČR
na příkladech rozlišuje sídla ČR
podle daných kritérií
vysvětlí pojem hospodářství, jeho
sektory
popíše stručně vývoj hospodářství
ČR (vysvětlí rozdíl mezi tržním a
centrálně plánovaným
hospodářstvím, pojem privatizace)
uvede a popíše průmyslová odvětví,
zhodnotí vliv různých faktorů na
jejich rozmístění v rámci ČR a
zhodnotí postavení českého průmyslu
ve světě
pojmenuje a lokalizuje příklady
klíčových průmyslových odvětví
v ČR
zhodnotí charakter zemědělství v ČR
v závislosti na poloze (uvádí příklady
plodin typických pro dané
zemědělské oblasti)
popíše a zdůvodní změny významu
zemědělství v ČR
na mapách ukáže a vysvětlí význam
hlavních dopravních tahů v ČR

Hospodářství ČR

OV: 6.3, 6.4
U: 6.2

Průmysl ČR

OV: 6.3, 6.4
U: 6.2

Přírodopis – vliv
průmyslu na životní
prostředí

Zemědělství ČR

OV: 6.3, 6.4
U: 6.2

Přírodopis – vliv
zemědělství na životní
prostředí

Doprava ČR

OV: 6.3, 6.4
U: 6.2

Přírodopis – vliv dopravy
na životní prostředí

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Zeměpis
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

-

zhodnotí výhody či nevýhody,
vhodnost a nevhodnost jednotlivých
druhů dopravy v ČR
lokalizuje a zdůvodní hlavní oblasti
cestovního ruchu v ČR a jeho
význam
vysvětlí význam národních
kulturních památek, uvede a ukáže
příklady
lokalizuje památky ČR zapsané na
seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO, zdůvodní
rozlišuje základní správní kategorie v
územním členění ČR
uvádí významné charakteristiky
jednotlivých krajů ČR
srovnává jednotlivé regiony ČR z
různých hledisek
lokalizuje příklady přeshraniční
spolupráce (euroregionů) a uvede
jejich význam
popíše polohu, přírodní a
hospodářské poměry Prahy a
blízkého okolí školy (historie a
současnost)
posuzuje přednosti, příležitosti,
bariéry a rizika rozvoje Prahy a okolí
školy

Cestovní ruch ČR

OV: 6.3, 6.4
U: 6.2

Správní členění ČR

OV: 6.4
U: 6.3

Přeshraniční spolupráce ČR

OV: 6.5
U: 6.3

Naše město, náš region

OV: 6.1, 6.2
U: 6.1

Dějepis – historie
významných památek

Výchova k občanství –
právní základ státu, státní
správa, samospráva

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Zeměpis
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

posuzuje vztah Prahy k sousedním
regionům a celé ČR
vyjmenuje a vysvětlí význam
ČR v mezinárodních organizacích
důležitých mezinárodních organizací,
jejichž členem je ČR

OV: 6.5
U: 6.3

Výchova k občanství –
mezinárodní vztahy,
evropská integrace

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Zeměpis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

vyhledá nejnovější údaje o počtu
obyvatel světa, porovná státy podle
počtu obyvatel
vysvětlí rozmístění obyvatel na
Zemi, vysvětlí příčiny migrací
rozdělí obyvatelstvo podle různých
kritérií (plemena, věk, pohlaví,
ekonomická aktivita)
vysvětlí pojem národ - uvede
příklady
Vyjmenuje a lokalizuje
nejdůležitější náboženství světa
porovná venkovská a městská sídla,
vysvětlí pojmy aglomerace,
urbanizace, suburbanizace,
konurbace, uvede příklady
rozliší hlavní sektory hospodářství a
hlavní hospodářské systémy
vysvětlí rozdíly mezi jádrovými a
periferními oblastmi, uvede příklady
vyhledá a lokalizuje hlavní oblasti
rybolovu, uvede jeho význam
lokalizuje na mapě hlavní lesní
oblasti a uvede význam lesa
uvede význam vody a její využití pro
člověka, vysvětlí důvod znečištění a
úbytku vody

Obyvatelstvo a sídla světa
rozmístění
pohyb
lidská plemena
náboženství
sídla

Světové hospodářství
Rybolov, lesní a vodní hospodářství
Zemědělství světa
Průmysl světa
Doprava světa
Cestovní ruch světa
Služby
Mezinárodní obchod

OV: 4.1, 4.2
U: 4.1, 4.2, 4.4

OV: 4.3, 4.4
U: 4.3, 4.4

MeV: 6.1, 6.3, 6.5, 6.6,
6.7
EV: 5.2, 5.3
MuV: 4.4
VMEGS: 3.3
VDO: 2.2, 2.4
OSV: 1.1.5, 1.2.4, 1.3.1
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Předmět: Zeměpis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

vyjmenuje a zařadí zemědělské
plodiny do přírodních krajin a ukáže
na mapě světa hlavní oblasti
pěstování – event. Původ
vyjmenuje základní druhy
hospodářských zvířat, významné
oblasti chovu ve světě, jejich využití
ukáže hlavní oblasti těžby a posoudí
význam pro průmyslová odvětví
vyjmenuje a posoudí význam
hlavních průmyslových odvětví,
lokalizuje oblasti výskytu průmyslu,
vyjmenuje nejdůležitější lokalizační
faktory
vysvětlí celosvětový význam dopravy
vyjmenuje druhy dopravy, srovnává
jejich výhody a nevýhody, lokalizuje
dopravně významná centra a
dopravní tahy světa
posoudí v jakých oblastech ve světě
je cestovní ruch, vyjmenuje formy
cest. ruchu vytvoří nabídku cestovní
kanceláře
vysvětlí, co jsou služby a jejich
význam, vysvětlí pojem stupňovitost
služeb
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Předmět: Zeměpis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

vysvětlí pojmy import a export,
bilance a obrat zahraničního obchodu
uvede nejdůležitější centra
zahraničního obchodu a hlavní
směry
rozdělí státy dle polohy, rozlohy
vyjmenuje základní druhy státních
hranic a uvede příklady
vyjmenuje příklady závislých a
nezávislých států, unitárních a
federativních, vysvětlí rozdíly
vyjmenuje formy vlády, vysvětlí
podstatu monarchie a republiky
vysvětlí pojmy diktatura a
demokracie
vysvětlí důvod vzniku
mezinárodních organizací, uvede
významné světové organizace a
organizace, ve kterých je ČR
rozdělí státy dle stupně
hospodářského vývoje, vysvětlí HDP
pokusí se vysvětlit příčiny konfliktů
ve světě
sleduje v médiích případné změny
na politické mapě světa

Politický zeměpis světa
poloha
rozloha
hranice
státní zřízení
způsob vlády
správní členění

OV: 4.5
U: 4.4

Mezinárodní organizace
OV: 4.5
U: 4.4, 6.5
Stupeň rozvoje států světa
Ohniska neklidu v současném světě
Nové státy na mapě světa

OV: 4.6
U: 4.4
OV: 4.6
U: 4.4
OV: 4.6
U: 4.4

Výchova k občanství –
lidská práva, demokracie,
totalita
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Předmět: Zeměpis
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

vysvětlí, co patří do
fyzickogeografické a
socioekonomické sféry
vysvětlí, co je přírodní krajina živá a
neživá
vysvětlí, co patří do krajinotvorných
činitelů a pochodů
vysvětlí pojmy ekologie, potravní
řetězec, druh, populace,
společenstvo, ekosystém, biosféra,
biodiverzita, biotop
vysvětlí, co je kulturní krajina,
rozlišuje typy kulturních krajin,
stručně je charakterizuje
uvede vlivy lidských zásahů do
životního prostředí, (těžba, průmysl,
doprava, zemědělství, odpady)
vysvětlí pojmy degradovaná a
devastovaná krajina
vysvětlí globální problémy Země
(znečišťování oceánů, atmosféry,
ničení topických lesů, přelidnění a
hlad, konflikty)
vysvětlí význam chráněných území,
vyhledá a ukáže na mapě významné
NP světa

Krajina
přírodní krajina
krajinotvorní činitelé a pochody

Ekosystémy planety Země

OV: 5.1, 5.2
U: 5.1

OV: 5.2
U: 5.2

Kulturní krajina, typy krajin

OV: 5.2
U: 5.1

Vztah příroda a společnost

OV: 5.3
U: 5.1, 5.2

Globální ekologické a
environmentální problémy lidstva,
ochrana přírody ve světě

OV: 5.3
U: 5.2
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Hudební výchova
Charakteristika předmětu
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.

Časové vymezení předmětu:
Ročník
Počet hodin

1. stupeň
1.
1

2.
1

3.
1

4.
1

5.
1

Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního umění. Učí se 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.
Časové vymezení předmětu:

Ročník
Počet hodin

2. stupeň
6.
1

7.
1

8.
1

9.
1

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 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.
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Obsahové a organizační vymezení předmětu:
Hudební výchova na základní škole umožňuje žákům chápat umění jako specifický způsob poznání a komunikace. Snaží se o vybudování
pozitivního vztahu k různorodým kulturním hodnotám současnosti i minulosti na základě porozumění, tolerance ale i kritičnosti. Samozřejmostí je
vytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot a kulturních projevů různých skupin, národů a
národností.
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 svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své
individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém
doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a
posilováním správných pěveckých návyků. Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i
produkci. Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest.
Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových,
stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.
Hlavní důraz je kladen na rozvíjení kreativity žáka a jeho vlastní tvorbu. Hudební výchova tímto napomáhá utváření hierarchie hodnot,
rozvíjení tvůrčího potenciálu a kultivování projevů a potřeb jedince.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výuka hudební výchovy přispívá k rozvoji klíčových kompetencí žáků:
Strategie vedoucí k osvojení kompetence k učení:
- Vedeme žáky k vlastní tvořivosti, která jim umožňuje vyjádřit vlastní osobnost v kontextu s okolním světem. Získané poznatky je učíme
třídit a začleňovat do systému celého dosud získaného vědění. Žáci vyhledávají podstatné informace a odlišují je od podružných, pracují
s nejrůznějšími zdroji informací, operují s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádějí věci do souvislostí a propojují je do širších
celků. Žákům umožňujeme hrát na různé hudební nástroje a pracovat s nejrůznějším notovým i textovým materiálem.
Strategie vedoucí k osvojení kompetence k řešení problémů:
- Kreativním způsobem se žáci učí vnímat a řešit nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpoznávat a pochopit problém, přemýšlet
o nesrovnalostech a jejich příčinách, hledat způsoby řešení a využívat k tomu vlastního úsudku a zkušenosti. Zadáváním samostatných úkolů
(tvorba textů, vlastních melodií, kreativní poslech, improvizace, referáty, projekty) budujeme odvahu k netradičnímu řešení problémů.
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Strategie vedoucí k osvojení kompetence komunikativní:
- Žáci se učí správně orientovat v textu, v notovém zápisu, partituře a prakticky je využívat při aktivní hře a poslechu. Orchestrální hra a
sborový zpěv děti vede k efektivní komunikaci ve skupině. Vedeme žáky k tomu, aby se bez zbytečných zábran ptali na to, co je zajímá,
čemu nerozumí, učíme je srozumitelné formulaci a vstřícnému dialogu.
Strategie vedoucí k osvojení kompetence sociální a personální:
- Díky společnému hudebnímu prožitku se podílejí žáci na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání
s druhými lidmi přispívají k upevňování dobrých mezilidských vztahů. Učí se v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat.
Vytvářejí si pozitivní představu o sobě, což podporuje jejich sebedůvěru a samostatný rozvoj. Při různých příležitostech mohou využít svých
schopností a potěšit i druhé.
Strategie vedoucí k osvojení kompetence občanské:
- Hudební výchova vede k respektování a ocenění našich tradic v oblasti hudební, slovesné i výtvarné. Žáci se učí chápat umělecká díla, smysl
pro kulturu a tvořivost. Aktivně se zapojují do kulturního a společenského dění (návštěva koncertů, vlastní vystoupení, spoluúčast na různých
společenských a občanských událostech v rámci obce, města i národa).
Strategie vedoucí k osvojení kompetence pracovní:
- Hra na různé hudební nástroje rozvíjí motorické, pohybové i rozumové schopnosti. Pravidelné cvičení na hudební nástroj vede k rozvoji
volních vlastností, určení priorit, umění rozvrstvit volný čas a smysl pro povinnost. Hodiny vedeme tak, aby žáci dokázali užít nabytých
dovedností a aby se jim hudba stala přirozenou součástí běžného života.
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Předmět: Hudební výchova
Ročník: 1.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Vazby, přesahy,

Očekávané výstupy RVP

průřezová témata
Žák:
 Osvojí si 12 písní, texty zná zpaměti.
Projevuje zájem o zpěv a hudební
činnosti – zpívá uvolněně, intonačně a
rytmicky správně ve sboru, ve skupině,
sólo (dobrovolně).
 Správně tvoří hlavový tón, zpívá s oporou
bránice (tiché, hlasité)
 Při zpěvu správně otevírá ústa, dovede
zazpívat brumendo a na neurčitý vokál –
po, la, ma…, při zpěvu netísní hrudník.
 Dodržuje zásady hlasové hygieny.
 Zopakuje zpívané nebo hrané
rytmickomelodické motivy.
 Melodizuje jednoduché texty (jména,
říkadla)
 Zpívá ve skupině s oporou melod.
nástroje nebo učit.zpěvu.

Vokální činnosti, nácvik písní
Osvojí si 12 nových písní
Správné tvoření tónu
Správná výslovnost (otevírání úst,
neurčitý vokál)
Uvolňovací cviky
Seznámení se se zásadami
hlas.hygieny
Získávání a prohlubování inton. a
rytmických schopností.
Sjednocení hlas.rozsahu (C1-A1)
Zpěv sboru nebo skupiny s oporou
učitelova hlasu nebo melodického
nástroje.



Instrumentální činnost
Používání jednoduchých nástrojů
Orffova instrumentáře
Používání improvizovaných
hudebních nástrojů k doprovodu
zpěvu nebo pohybu



Technicky správně používá jednouché
Orffovy hudební nástroje (ozvučná
dřívka, tamburína, činel, triangl, rámový
bubínek)
Správně zvolí improvizovaný nástroj
podle charakteru doprovázené písně nebo
tance a použije je rytmicky vhodně.

OVO: 1.1.
1.3.
1.5.
U:

1.1
1.2.
1.4.

OSV: 1.1.1.
1.1.2.
1.1.4.
1.2.3.
EV:

5.4.
6.4.

Přesah: Pro
Vv

EVO: 1.2.
U:

2.1.
2.2.
2.4.

OSV: 1.1.1
1.1.2.
1.1.4.
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Předmět: Hudební výchova
Ročník: 1.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
 Podle svých možností předvede hru
na triangl, zvonkohru a některé
tradiční hudeb.nástroje.

Očekávané výstupy RVP
OVO: 3.1.
3.3.

Vazby, přesahy,
průřezová témata
OSV: 1.1.1.
1.1.2.
1.1.4.

 Zapojí se alespoň do dvou hudebně
pohybových her
 Doprovází zpěv nebo pohyb
tleskáním, pleskáním, luskáním,
podupy.
 Pochoduje na počítaní,se zpěvem a
podle hudby
 Rozlišuje hudbu mírnou ráznou
 Individuálně nebo ve skupině
předvede různé druhy chůze s
hudebním doprovodem
 Používá ve správných souvislostech
pojmy rychle a pomalu,potichu a
nahlas,vysoké a hluboké
tóny,stoupavá a klesavá melodie
 Předvede pokus o,,balet“ a ,,tanec“
na populární hudbu

OVO: 1.1.
Hudebně pohybové činnosti
Hudebně pohybové hry
1.4.
Prvky hry na tělo do rytmu nebo jako
doprovod
U:
3.1.
Pochod,pochod se zpěvem
3.2.
Ukolébavka
3.3.
Různé druhy chůze s hudebním
doprovodem
Pohybové reakce na hudbu
Improvizovaný pohyb na
poslouchanou hudbu

 Dovede v klidu vyslechnout krátkou
ukázku symfonické hudby,kytary,v
koncertním i folkovém provedení

OVO: 4.3.
4.5.

MeV:

U:

OSV: 1.1.1.

Poslechové činnosti
Poslech hudebních skladeb různých
žánrů
Výchova k tolerancí různých žánrů
Famfáry,ukolébavky,hymna ČR

4.3.
4.7.

OSV: 1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

6.1.
6.4.
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Předmět: Hudební výchova
Ročník: 1.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

 Rozlišuje hlasy a zvuky kolem
sebe,zvuk a tón,mluv a zpěv,hlas
mužský,ženský,dětský,zpěv sólisty a
zboru,píseň a nástrojovou skladbu


Píše noty celé správného tvaru na
linkách a v mezerách
 Pozná notu celou,taktovou čáru a
houslový klíč

 Aktivně se zapojí do 3 hudebně
pohybových her
 Ovládá prvky hry na tělo a doprovází
tímto způsobem zpěv svůj nebo
spolužáků
 Dokáže pohybem vyjádřit výraz a
náladu hudby
 Zvládá jednoduchý taneční pohyb ve
dvojici
 Tančí mazurku a kvapík

Rozlišovaní tónů,zvuků,zpěvních
hlasů,
Vokální a nástrojové hudby
Nejznámější hudební nástroje
Seznámení s pojmy z hudební
OVO: 1.2.
nauky
Nota celá,psaní do notové osnovy
Notová osnova
U:
1.2.
První seznamenáš houslovým klíčem
1.4.
Hudebně pohybové činnosti
Práce nejméně se 3 hudebně
pohybovými hrami
Hra na tělo, vzestupná a sestupná
řada
Pohybové vyjádření hudebního
výrazu a nálady (tempo, dynamika)
Prvky tanečního pohybu držení ve
dvojici, chůze ve ¾ taktu
Mazurka, kvapík

OVO: 7.1.
7.2.
7.3.
U:

3.1.
3.2.
3.3.

OSV: 1.1.1.
1.1.3.

OSV: 1.1.1.
1.1.3.
MRV: 6.2.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Hudební výchova
Ročník: 2.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 Zazpívá zpaměti alespoň 5 písní,
pokusí se zazpívat kánon.
 Dle individuálních možností čistě a
rytmicky správně zpívá
s doprovodem i bez doprovodu
(měkké nasazení, vyrovnávání
vokálů, hlavový tón, opora bránice)
 Při zpěvu správně dýchá
 Vysvětlí význam rozezpívání
(prakticky uplatňuje)
 Zazpívá vzestupnou a sestupnou řadu
 Melodizuje texty, aplikuje hudební
dialog, při zpěvu reaguje na
předehru, mezihru, dohru
 Reaguje na dirigenta (dynamika,
tempo)
 Při zpěvu sleduje obrys melodie
v notovém záznamu
 Vytleská rytmus textů se čtvrťovými
a osminovými hodnotami
 Používá dětského instrumentáře a
improvizovaných nástrojů jako
vlastního doprovodu k rytmizaci
textu, sborové recitaci, vlastnímu
zpěvu

Vokální činnosti, nácvik písní
10 písní
OVO: 1.1.
Kánon
1.2.
Zpěv sólo, skupiny, sboru, správná
1.3.
artikulace, vyrovnání vokálů, měkké
1.4.
nasazení, hlavový tón, opora bránice
Pěvecké dýchání, hlasová hygiena
U:
1.1.
Sjednocení hlasového rozsahu C1-A1
1.2.
Funkce rozezpívání, praktické
1.3.
provádění rozezpívání
1.4.
Ozvěna vzestupná a sestupná řada na
různé texty, trojzvuk
Hudební dialog, doplňování
dvoutakt.motivu na čtyřtaktovou
frázi, melodizace textu
Dynamika, tempo, reakce na
dirigenta
Stoupání a klesání melodie
Instrumentální činnost
Rytmická cvičení, rytmizace textů
Práce s dětskými instrumentářem a
improvizovanými nástroji
Melodický doprovod (ostinato,
prodleva, dud.kvinta, T a D)

OVO: 2.1.
2.2.
2.4.

OSV: 1.1.1.
1.1.3.
1.1.4.

OSV: 1.1.1.
1.1.3.
MRV: 6.2.

U:

2.1.
2.2.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Hudební výchova
Ročník: 2.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:










Aktivně se zapojí do 3 hudebně
pohybových her
Ovládá prvky hry na tělo a doprovází
tímto způsobem zpěv svůj nebo
spolužáků
Dokáže pohybem vyjádřit výraz a
náladu hudby
Zvládá jednoduchý taneční pohyb ve
dvojici
Tančí mazurku a kvapík

Hudebně pohybové činnosti
Práce nejméně se 3 hudebně
pohybovými hrami
Hra na tělo, vzestupná a sestupná
řada
Pohybové vyjádření hudebního
výrazu a nálady (tempo, dynamika)
Prvky tanečního pohybu držení ve
dvojici, chůze ve ¾ taktu
Mazurka, kvapík

OVO: 7.1.
7.2.
7.3.
U:

3.1.
3.2.
3.3.

Poslechové činnosti
Práce s nejméně 4 poslechovými
OVO: 2.1.
Dokáže v klidu vyslechnout krátké
skladbami
2.2.
hudební ukázky různých žánrů
Lidová píseň a píseň vytvořená
Zdůvodní nutnost tolerance v hudbě i
skladatelem, písně pro děti, populární U:
8.1.
jiných oblastech života
písně pro děti
8.3.
Seznámí se s hrou na trubku, klarinet, Poslech dětského sboru
8.4.
pozoun, kontrabas, baskytaru, velký a s doprovodem
malý buben, při poslechu rozliší tyto Ukázka práce dirigenta
hudební nástroje
Tolerance k různým hudebním
žánrům
Seznámení s dalšími hudebními
nástroji, jejich pozorování a poslech
(trubka, klarinet, pozoun, kontrabas,
baskytara, velký a malý buben)

MeV: 6.2.
6.4.
OSV:1.1.1.
1.1.2.
1.2.2.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Hudební výchova
Ročník: 2.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
Při zpěvu se řídí dynamickými značkami
Pozná a napíše houslový klíč
Umí číst a psát noty podle hodnot, noty
požadovaných hodnot dokáže vyhledat
v zápisu
Slovně charakterizuje podobu not

Seznámení s pojmy z hudební
nauky
Dynamické značky, repetice
OVO: 1.2.
Houslový klíč, noty půlové, čtvrťové,
1.3.
osminové, grafické ztvárnění těchto
1.6.
hodnot (koláč), notová řada a jejich
graf, ztvárnění (schody, klávesnice) U:
1.2.
kvintakord
4.3.
Vzestupná, sestupná, lomená melodie
4.4.

OSV: 1.1.1.
1.1.3.
1.2.3.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Hudební výchova
Ročník: 3.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:









OVO: 1.1.
1.2.
Vokální činnosti, nácvik písní
Práce s minimálně 10 písněmi v dur i
1.3.
Zná a zazpívá nejméně 5 písní
v moll
1.4.
zpaměti
Rozezpívání,
hlasová
hygiena
Používá rozezpívání (jako rozcvičku
U:
1.1.
a ke zvyšování hlasového rozsahu) a Další pěvecké techniky (nádechy,
frázování,
měkké
nasazení,
pauza)
1.2.
dodržuje pravidla hlas.hygieny
Melodie postupující v krocích a
1.3.
Aplikuje další prvky pěvecké
skocích,
melodie
lomená
1.4.
techniky (nádechy, frázování, měkké
Motiv, předvětí, závětí
nasazení)
Průprava k dvojhlasu, kánon
Při zpěvu sleduje obrys melodie
Změny tempa a dynamiky
v notovém záznamu
Rytmizace a melodizace v 2/4, 3/4 a
Dovede se zapojit do vokální hry
4/4 taktu
s doplňováním a obměňováním
čtyřtaktové fráze
Dokáže ve skupině zpívat kánon
Reaguje na gesta dirigenta
Orientuje se ve složitější rytmizaci a
melodizaci textů

 Zapojuje se do instrumentální hry
s doplňováním a obměňováním
čtyřtaktové fráze
 Rytmicky doprovází zpěv svůj nebo
svých spolužáků
 Doplňuje zpěv spolužáků
dvoutaktovou mezihrou

Instrumentální činnost
Instrumentální hra s doplňováním a
obměňováním čtyřtaktové fráze
Rytmické doprovody ve 2/3 a 3/4
taktu s využitím hodnot půlových,
čtvrťových i osminových
Hra dvoutaktových meziher

OVO: 2.3.
2.4.
2.6.
U:
4.3.
4.4.
4.5.
4.7.

OSV: 1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

OSV: 1.1.1.
1.1.3.
MeV: 6.2.
6.4.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Hudební výchova
Ročník: 3.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 Dovede se zapojit do 3 hudebně
pohybových her
 Pohybově vyjádřit charakter melodie,
tempo, dynamiku a citový prožitek
hudby
 Zkouší tančit polku, sousedskou,
menuet polonézu, tvoří pohybové
kreace na rock
 Taktuje 2/4 a 3/4 takt, i jinak umí
vyjádřit lehké a těžké doby
 Je schopen v klidu sledovat kratší
symfonické nebo nástrojové skladby
 Toleruje různé druhy hudby
 Rozlišuje hru na violoncello,
akordeon, lesní roh, tubu, cemballo,
syntetizátor, činely
 Rozlišuje hudbu podle její
společenské funkce
 Dovede psát (číst, vyhledávat,
označit) pomlku (celou, půlovou,
čtvrťovou, osminovou)
 Dovede správně osnovy napsat
houslový klíč
 Dovede rozeznat a pojmenovat noty
C1-A1

Hudebně pohybové činnosti
Práce s nejméně 3 hudebně
pohybovými hrami
Taneční kroky, třídobá chůze
v kruhu, dvoudobá chůze v průpletu,
přísuvný krok
Tance starší i moderní (tanec ve
dvojicích)
Taktování, vyjádření lehkých a
těžkých dob
Poslechové činnosti
Práce s nejméně 4 poslechovými
skladbami (drobné skladby
B.Smetany a A.Dvořáka)
Epizody ze života skladatelů
poslouchané hudby
Hudební nástroje: violoncello,
akordeon, lesní roh, tuba, cembalo,
syntetizátor, činely (podoba, zvuk)
Hudba k zábavě, slavnostní hudba,
hudba k tanci
Seznámení s pojmy z hudební
nauky
Pomlky, houslový klíč, posuvky,
noty C1-A1, 4/4takt

MeV: 6.2.
6.4.

OSV: 1.1.1.
1.1.3.

OSV: 1.1.1
1.1.2.
1.1.3.

MeV: 6.2.
6.4.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Hudební výchova
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 Zazpívá ve sboru alespoň 10 nových
písní, alespoň 5 písní zná zpaměti a
zazpívá je ve skupině nebo sólo
 Dokáže ve sboru zpaměti zazpívat
hymnu ČR, uvede základní údaje o
její historii
 Zpívá staccato, legato, ovládá vázání
tónů, dovede si přetransponovat
slyšené hluboké nebo vysoké tóny do
zpěvní polohy
 Zapojuje se do hudební hry s tónovou
řadou
 Dle individuálních dispozic intonuje
půltóny
 Rozpozná předvětí a závětí, umí je
vytvořit
 Zazpívá durovou stupnici na vokály
(nebo C dur na jméno not)
 Provádí melodizaci a rytmizaci textů,
obměňujeme hudební modely
 Orientuje se v notovém záznamu a
sleduje ho při zpěvu
 Technicky správně a rytmicky
vhodně používá jednoduché nástroje
Orffova instrumentáře

Vokální činnosti, nácvik písní
Práce s minimálně 10 písněmi v dur i OVO: 1.7.
v moll (lidové, umělé, starší i
1.8.
moderní, oblast populární hudby)
1.9.
Hymna ČR, zpěv a základní údaje
z historie
U:
5.1.
Sjednocování rozsahu C1-D2,
5.2.
transpozice do zpěvní polohy
5.3.
Prvky pěvecké techniky (staccato,
5.4.
legato, vázání)
Prodlužování výdechu
Osminová řada dur
Šestitónová řada moll
Půltóny a celé tóny
Melodizace a rytmizace textů,
obměňování modelů
Orientace v notovém záznamu

OVO: 1.7.
Instrumentální činnosti
Hra na jednoduché Orffovy nástroje
1.9.
Přehrání melodie jednoduchých
U:
6.1.
lidových písní
6.2.
Doprovod T a D
6.3.
Čtyřtaktová předehra, mezihra, dohra
6.4.

OSV: 1.1.1.
1.1.3.

OSV: 1.1.1.
MeV: 6.3.
6.4.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Hudební výchova
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Vazby, přesahy,

Očekávané výstupy RVP

průřezová témata
Žák:
 Zapojí se nejméně do 4 hudebně
pohybových her nebo tanců
 Dovede improvizovat při tanci
 Dovede vyjádřit pohybem výraz a
náladu hudby
 Izolovaně i při tanci zvládá krok
poskočný, cvalový a krok se
zhoupnutím ve ¾ taktu
 Správně taktuje k hudební produkci
na 2 a 3 doby
 V klidu, ale pozorně vyslechne
krátké symfonické, komorní či
nástrojové koncertní skladby.
Projevuje svou toleranci k různým
hudebním žánrům
 Umí dát správný výraz zpěvu písně
lyrické, žertovné, hymnické
 Rozeznává zpěvní hlasy a druhy
pěveckých sboru
 Rozpozná dílo v malých hudebních
formách
 Dovede zazpívat zpaměti hymnu ČR,
ví, jak se při hymně chovat (a chová
se tak)

Hudebně pohybové činnosti
Práce s nejméně 4 hudebně
pohybovými hrami nebo tanci
Tance- např.pilky, hulán, sousedská,
polka, menuet, mazurka, figury
populární taneční hudby (nebo alespoň
prvky těchto tanců)
Taneční kroky (poskočný, cvalový,
kroky se zhoupnutím)
Taneční improvizace
Hra na tělo
Taktování na 2 a 3 doby
Poslechové činnosti
Práce s nejméně 8 poslechovými
skladbami (Dvořák, Smetana, Janáček,
Mozart…(
Pochod, polka, valčík, menuet, rondo,
výběr z Lašských tanců
Vánoční hudba (koledy, vánoční písně,
pastorela, populární vánoční hudba)
Zpěvní hlasy a druhy pěveckých sborů
Rozlišení melodie a doprovodu
Dílovost v hudbě (dvojdílnost,
trojdílnost, malá hudební forma)
Hymna ČR a základní informace o
jejím vzniku, chování při hymnách

OVO: 2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
U:

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

OSV: 1.1.1.
1.2.3.
Mev: 6.4.
6.3.
6.7.

OVO: 1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

OSV: 1.1.1.
1.1.2.

U:

MeV: 6.1.
6.4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

EV:

5.4.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Hudební výchova
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 Uvede základní informace o
významu skladatelů poslouchané
hudby
 Podle zvuku i tvaru pozná pikolu,
přímou flétnu, hoboj, fagot, tubu,
saxofon
 Dovede rozlišit durovou a mollovou
hudební ukázku (vokální i
instrumentální)






Epizody ze života hudebních
skladatelů poslouchané hudby
Seznámení s hudebními nástroji.
Pikola, příčná flétna, hoboj, fagot,
tuba, saxofon
Odlišování durového a mollového
tónorodu

Seznámení s pojmy z hudební
nauky
Napíše správně výškově noty H-D2, Noty H-H1, C2, D2
dovede je najít v notovém záznamu, Pomocné linky
Předznamenání (obecně)
umí číst noty
Dovede správně psát posuvky, ví, jak Procvičování notového písma
Psaní posuvek
se jmenují
Noty s tečkou, skupiny not
Používá správných tvarů notového
osminových
písma
Noty na pomocných linkách
Dovede vysvětlit, co je stupnice, umí
Stupnice (obecně)
ji napsat a zazpívat
Stupnice C dur
Dovede vyjmenovat tóny stupnice C
dur

OVO: 1.8.
1.9.
1.10.
1.12.
U:

2.2.
2.3.
5.3.
5.4.

OSV: 1.1.1.
1.1.3.
1.2.3.
MeV: 6.2.
6.5.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Hudební výchova
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
 Zazpívá ve sboru alespoň 10 nových
písní, alespoň 5 písní zná zpaměti.
Zpívá také ve skupině nebo sólo
 Dokáže ve sboru zpaměti zazpívat
hymnu ČR, uvede základní údaje o
jejím vzniku, ovládá správné chování
při hymně
 Uvědoměle používá vokální
dovednosti získané v nižších
ročnících (samostatně, s připomínkou
učitele)
 Dovede zazpívat stupnici a
kvintakord dur a moll



Vokální činnosti, nácvik písní
Práce s minimálně 10 písněmi v dur i OVO: 1.7.
v moll (lidové, umělé, starší i
1.8.
moderní, oblast populární huby)
1.9.
Hymna ČR, zpěv a základní údaje
1.10.
z historie, chování při hymně
1.13.
Další pěvecké techniky (scat, falset
apod.)
U:
1.1.
Upevňování vokálních dovedností
1.2.
získaných v nižších ročnících
1.3.
Střídavý dech
1.4.
Sjednocování hlasového rozsahu H –
1.5.
D2
Počátky dvojhlasu, příprava
trojhlasu, trojhlasový kánon, pokus o
polyfonní zpěv
Synkopa, triola
Stupnice a kvintakord dur a moll
Rytmická cvičení

Instrumentální činnost
Doprovod pomocí Orffových
OVO: 1.8.
Technicky správně a rytmicky
nástrojů
1.9.
vhodně používá jednoduché nástroje
Upevňování získaných dovedností
1.10.
Orffova instrumentáře podle
z
nižších
ročníků
notového (nebo grafického) záznamu
Hra doprovodů podle notového
U:
6.1.
záznamu, improvizace doprovodu T a
6.2.
D, pokus o užívání S
6.3.

OSV: 1.1.1.
1.1.2.

OSV: 1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Hudební výchova
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
Hudebně pohybové činnosti
Práce s nejméně 4 hudebně
OVO: 1.13.
pohybovými hrami nebo tanci
Kultivované pohyby odvozené
U:
7.1.
z rytmické složky populární hudby,
7.2.
regionální lidový tanec, „jazzový“
7.3.
společenský tanec (charleston, twist,
7.4.
jive), mateník, polka, valčík, mazurka
Procvičování pohybových prvků
z nižších ročníků
Taktování na 4 doby






Poslechové činnost
OVO: 1.7.
V klidu, ale aktivně vyslechne krátké Práce s nejméně 8 poslechovými
skladbami v dur i v moll
1.8.
symfonické, komorní nebo
Rozlišování hudby polyfonní a
1.12.
nástrojové koncertní skladby
homofonní (vokální i instrumentální)
Poslechem i pohledem rozpozná
Další hudební nástroje (harfa,
U:
8.1.
harfu, varhany i další hudební
varhany)
8.2.
nástroje (z nižších ročníků)
Lidové kapaly, rocková kapela,
8.3.
Je tolerantní i k hudebním žánrům,
symfonické
a
velký
jazzový
orchestr
8.4.
které nepreferuje
Hudba v chrámu, na zámku,
Získává postupně povědomí o
v koncertní síni a k tanci (dříve a
skladatelském významu uvedených
dnes)
skladatelů (hudebních skupin)
Poslech: lidové kapely, menuet,
Zná princip variace a dříve
swingová hudba 30.let, rocková hudba
probíraných forem
60. let

OSV: 1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
MeV: 6.2.
6.3.
6.4.

OSV: 1.1.1.
1.1.2.
1.2.2.
MUV: 4.2.
MeV: 6.2.
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Předmět: Hudební výchova
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Významní skladatelé (hudební
skupiny) a jejich tvorba (poslech,
epizody ze života) – J. S. Bach,
Mozart, Janáček, Novák, Beethoven,
(příp.další –Trojan, Hurník, Eben,
Beatles, Presley, Ježek a V+W, Šlitr
a Suchý, Olympic apod. )
Princip variace

Žák:









Ovládá čtení a psaní not v rozsahu
C1-G2 (i noty s posuvkami)
v houslovém klíči
Rozumí značkám a zkratkám a cizím
slovům běžně používaným
v notových zápisech z 1. 5. ročníku,
reaguje na ne při hudební produkci
Používá notové písmo v žádoucích
tvarech
Je schopen libovolné realizace
jednoduchého rytmického cvičení
nebo části notového zápisu (nebo
alespoň převést rytmus říkadla nebo
jednoduchého textu)
Zkouší zachytit rytmus a melodii
notových záznamem

Seznámení s pojmy z hudební
nauky
Seznámení s oktávami pod i nad
OVO: 1.7.
dosud používaným rozsahem
1.8.
Seznámení se synkopou, triolou,
1.10.
stupnicemi dur i moll s jedním
křížkem a s jedním b a jejich
U:
1.4.
kvintakordy
2.2.
Ukázka použití posuvek při vyvození
2.3.
stupnic G dur a F dur
Ukázka posuvek v předznamenání
Akord
Interval obecně, jména intervalů
Notové písmo: basový klíč, nota
šestnáctinová
Rytmická cvičení
Vlastní notový záznam

OSV: 1.1.1.
1.1.2.
MeV: 6.1.
6.2.
6.4.
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Předmět: Hudební výchova
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
-

-

-

-

Dokáže správně nasadit tón,správně
dýchat
Odhadne odpovídající hlasitost
zpěvu,rozlišuje mluvený projev od
pěveckého
Umí používat jednoduché Orffovy
nástroje k produkci
Orientuje se n hudebních výrazových
prostředcích (melodie, rytmus,
harmonie, dynamika, barva)
Užívá jednoduché taneční kroky pro
znázornění rytmu
Rozpozná délku,sílu, barvu a výšku
tónu
Rozliší jednotlivé formy hudby
(opera, opereta, muzikál, hudební
revue)
Zapíše tóny do notové osnovy
Rozpozná dur a moll akord
Dokáže rozlišit různé typy hudebních
nástrojů
Umí vyhledat souvislosti mezi
hudbou a jinými druhy umění

Hlasový a vokální projev

OVO: 2.1
U: 5.1,5.3, 5.4, 5.6

Instrumentální činnost (rytmické
nástroje)

OVO: 2.2
U: 6.1, 6.3

Pohybová činnost, vyjádření
hudby

OVO: 2.5
U: 7.1, 7.3, 7.4

Poslechová činnost

OVO: 2.6
U: 8.2, 8.3

OSV: 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4,
1.1.5
VMGES: 3.2, 3.3
MuV: 4.1, 4.3, 4.4
MeV: 6.2, 6.4
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Předmět: Hudební výchova
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
-

-

Dokáže užít různé techniky zpěvu a
vokálního projevu (brumendo,
falzet…)
Rozezná rytmus při vokálním
projevu

-

Umí taktovat různé rytmické útvary
Mimikou, gesty, vytleskáváním aj.
znázorní hudbu

-

Rozezná různé žánry populární
hudby
Vysvětlí některé charakteristické
znaky minulých i současných
hudebních směrů a představitelů

-

Vokální činnost, vokální projev
ve skupině i samostatně

OVO: 2.1, 2.2
U: 5.1,5.3, 5.4, 5.6

Instrumentální činnost, používání
různých rytmických hudebních
nástrojů

OVO: 2.3
U:6.1, 6.3

Poslech, hudební dílo a jeho
autor, interpret

OVO: 2.6, 2.7
U: 8.2, 8.3

OSV: 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4,
1.1.5
VMGES: 3.2, 3.3
MuV: 4.1, 4.3, 4.4
MeV: 6.2, 6.4
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Předmět: Hudební výchova
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
-

Dokáže reprodukovat notový záznam
Vědomě ovládá svůj dech, dokáže
přednést náročnější písně (vícehlasé)

vokální činnost
pěvecký projev
orientace v notovém záznamu

OVO: 2.2, 2.3
U: 5.1,5.2, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6

-

Využívá hudební nástroje (rytmické)
při doprovodu společných písní

instrumentační činnost, doprovod

OVO: 2.3
U: 6.1, 6.3, 6.4

-

Dokáže na dané rytmy improvizovat
mimikou,pohybem, gesty či využitím
rytmických nástrojů

hudebně pohybová činnost
choreografie
pantomima

OVO: 2.5
U: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

-

Využívá svých znalostí při
porovnávání různých hudebních
žánrů
Kriticky zhodnotí skladby různých
historických období

poslechová činnost skladeb
z různých období

OVO: 2.7
U: 8.1, 8.2, 8.3

-

-

OSV: 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4,
1.1.5
VMGES: 3.2, 3.3
MuV: 4.1, 4.3, 4.4
MeV: 6.2, 6.4
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Předmět: Hudební výchova
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák
-

dokáže sestavit a realizovat vlastní
vokální projev (sólově či ve skupině)
dodržuje hygienu zpěvu

vokální projev, intonování

OVO: 2.1, 2.2, 2.4
U: 5.1,5.2, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6

samostatně umí vytvořit doprovod na
dané skladby
dokáže improvizovat na dané rytmy
či melodie

instrumentální činnost-schopnost
improvizace

OVO: 2.3
U: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

-

znázorní dynamické změny
reprodukuje pohyby při tanci, dodrží
tempo, rytmus

vokální a pohybová činnost
taneční průprava

OVO: 2.5, 2.6
U: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

-

umí prezentovat představitele
populární i vážné hudby různých
hudebních směrů
kriticky zhodnotí a srovná žánry

poslechová činnost
samostatná prezentace
žánry a styly

OVO: 2.7, 2.8
U: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4

-

-

-

OSV: 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4,
1.1.5
VMGES: 3.2, 3.3
MuV: 4.1, 4.3, 4.4
MeV: 6.2, 6.4
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Výtvarná výchova
Charakteristika předmětu na 1.stupni:
Výtvarná výchova pracuje s obrazně vizuálním vyjádřením, které je nezastupitelné v oblasti poznávání a prožívání lidské existence.Tvořivost
umožňuje rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intenci i invenci, dítě tak má možnost vyjádřit své
vlastní já. Výtvarná výchova je též důležitá jako prostředek komunikace, dává možnost experimentace. Skrze obrazné vyjádření se lze vcítit do
druhého člověka a lépe ho poznat.
Je nezbytnou součástí ostatních vyučovacích předmětů, kde si žáci pomocí obrazně vizuálního vyjádření mohou zaznamenávat nebo osvojovat
nové poznatky, seznamovat se s různými kulturami, zvyky apod.
Pro výuku výtvarné výchovy lze využít učebnu výtvarné výchovy, areál školního hřiště, který nabízí ke zpracování spoustu témat / změny
v přírodě, škály barev, atd. /, dále počítačových programů / Malování, Pivot, Baltík /, vycházek do okolí.
Časové vymezení předmětu na 1.stupni:
1. stupeň
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Počet hodin
1
1
2
2
2
Charakteristika předmětu na 2.stupni:
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.
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
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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 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.
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.
Časové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Výtvarná výchova se realizuje v následujících časových dotacích:
2. stupeň
Ročník
6.
7.
8.
9.
Počet hodin
2
1
2
1
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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 součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní
tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a
potřeb a k utváření hierarchie hodnot
- spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních
souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám
různorodých skupin, národů 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
- tvořivému přístupu k práci, vytvoření si vztahu estetickému prostředí na takové úrovni, že se podílí na jeho tvorbě, ale zároveň je schopen
toto prostředí chránit a udržovat
- osvojí si elementární pracovní návyky adekvátní svému věku, je mu vlastní se k práci převléci, naučí se šetřit materiálem, uvědomí si
hodnotu a míru práce vloženou do tvorby věcí, předmětů a nástrojů – ocení jejich estetickou úroveň
- naučí se vážit nejen práce ostatních v této oblasti, ale dokáže i přijímat kritiku ( nejen zápornou, ale i kladnou)
Výchovné a vzdělávací strategie
Výuka výtvarné výchovy přispívá k rozvoji klíčových kompetencí žáků:
Strategie vedoucí k osvojení kompetence k učení:
- Vedeme žáky k vlastní tvořivosti, která jim umožňuje vyjádřit vlastní osobnost v kontextu s okolním světem. Získané poznatky je učíme
třídit a začleňovat do systému celého dosud získaného vědění. Žáci vyhledávají podstatné informace a odlišují je od podružných, pracují
s nejrůznějšími zdroji informací, operují s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádějí věci do souvislostí a propojují je do širších
celků. Žákům umožňujeme hrát na různé hudební nástroje a pracovat s nejrůznějším notovým i textovým materiálem.
Strategie vedoucí k osvojení kompetence k řešení problémů:
- Kreativním způsobem se žáci učí vnímat a řešit nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpoznávat a pochopit problém, přemýšlet
o nesrovnalostech a jejich příčinách, hledat způsoby řešení a využívat k tomu vlastního úsudku a zkušenosti. Zadáváním samostatných úkolů
(tvorba výtvarných prací, vlastních námětů, improvizace, referáty, projekty) budujeme odvahu k netradičnímu řešení problémů.
Strategie vedoucí k osvojení kompetence komunikativní:
- Vedeme žáky k tomu, aby se bez zbytečných zábran ptali na to, co je zajímá, čemu nerozumí, učíme je srozumitelné formulaci a vstřícnému
dialogu.
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Strategie vedoucí k osvojení kompetence sociální a personální:
- Díky výtvarné činnpsti se podílejí žáci na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi
přispívají k upevňování dobrých mezilidských vztahů. Učí se v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat. Vytvářejí si pozitivní
představu o sobě, což podporuje jejich sebedůvěru a samostatný rozvoj. Při různých příležitostech mohou využít svých schopností a potěšit
i druhé.
Strategie vedoucí k osvojení kompetence občanské:
- Výtvarná výchova vede k respektování a ocenění našich tradic v oblasti hudební, slovesné i výtvarné. Žáci se učí chápat umělecká díla, smysl
pro kulturu a tvořivost. Aktivně se zapojují do kulturního a společenského dění (návštěva výstav, vlastní výtvroy, spoluúčast na různých
společenských a občanských událostech v rámci školy, obce).
Strategie vedoucí k osvojení kompetence pracovní:
- Užívání různých výtvarných technik rozvíjí motorické i rozumové schopnosti. Hodiny vedeme tak, aby žáci dokázali užít nabytých
dovedností a aby se jim výtvarná výchova stala přirozenou součástí běžného života.
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 1. – 3. 1. období
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

-



Rozpoznává a pojmenovává
linie,objemy, ředí stejné ,
odlišné, podobné tvary, vidí
kontrast, uspořádává prvky
podle určitého pravidla.

Porovnávání různých druhů linií,
OVO: 1.1 – 1..5
Rovnoběžnost, křížení, zhušťování,
U: 1.1 – 3.2
zřeďování čar, násobení linie při
vyhledávání správného tvaru.
Zobrazování tvarů a funkcí věcí,
pozorování tvarů v závislosti na funkci,
grafický záznam pohybu /kružnice, elipsy,
vlnovky…/, vyjádření v ploše a prostoru.
Kompozice plochy s použitím libovolných
prvků, rytmické řešení plochy s využitím
prvků ve světlých a tmavých barvách.

Využívá míchání barev,
zesvětlení a ztmavení barvy,
poznává tóny barev a jejich
škály.
Poznává různé techniky,
využívá a rozlišuje je, poznává
a rozlišuje různé materiály,
vytváří prostorové předměty.

Barvy základní a podvojné, barevný
kontrast a harmonie, barva hustá, řídká,
tmavá světlá, odstíny barev.
Kresba, malba, koláž,tiskátka, otisk
/přírodniny /, kombinované techniky.
Vrstvení, mačkání, trhání, střihání.
Papír, špejle, odřezky, krabičky,
modelovací hmoty, přírodniny aj.
Další techniky a materiály dle podmínek
školy.

Vazby a přesahy do všech
předmětů.
OSV: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.2.2, 1.2.3
VDO: 2.1
MuV: 4.1, 4.2, 4.3
EV: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MeV: 6.6
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 1. – 3. 1. období
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žak:
 Ztvárňuje své zážitky ve vizuálně
obrazném vyjádření, výtvarně se
vyjadřuje na základě svého
smyslového vnímání, zdůvodní a
obhájí své výtvarné pojetí, vede
dialog, vyjadřuje se k tvorbě
druhých, porovnává vlastní
interpretace s interpretací uznávanou.
-

Vyjádření postojů ke skutečnosti na
zákl. vlastního prožitku, četby,
vyprávění apod., rozvíjení
představivosti a fantazie, pozorování
přírody a činnosti lidí, vztah postavy
a přírody.
Výtvarné vyprávění – popis děje,
charakteristika postav a jejich vztahy,
vyjádření v prostoru.

Chápe význam výtvarného umění,
všímá si vlivu výtvarného umění,
Aktivní práce s ilustrací, funkce,
vnímá význam disignu, pozná lidové výrazové prostředky.
umění.
Hračka, loutka, maňásek v životě
dítěte / výtvarná hodnota /, krajové
varianty.
Druhy výtvarného umění, poznávání
architektury, vycházky,
výstavy,galerie apod.
Průběžné rozvíjení smyslu pro krásu
přírody, vztah k životnímu prostředí,
kultura bydlení a odívání.
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 4. – 5. 2. období
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

Prostřednictvím obrazného vyjádření
projevuje vlastní zkušenost, své
vztahy , vyjadřuje svůj osobitý
přístup k realitě, své pocity, vnější
podněty /hudba, strach, radost, apod.
/, vybírá, vytváří a upravuje obrazná
vyjádření pro rozvoj sociálních
vztahů a komunikaci, respektuje
proporcionalitu postavy.

Expresní vyjádření skutečnosti,
vyjádření pohybu, rychlosti,
nálady,proporce lidské postavy,
zobrazuje přírodu dle reality a své
fantazie.

-

Rozlišuje správně a nesprávně
zobrazené předměty, pojmenovává
prvky výtvarného zobrazení /světlost,
kontrasty, proporce/, vnímá prvky
vizuálního zobrazení, řeší plošnou a
prostorovou kompozici .

Učí se základním kompozičním
postupům /kontrast, vzdálenost,
pozadí/, rozvíjí prostorové vidění –
popis, seznamování se s perspektivou, vytváří prostorové předměty,
zobrazuje zátiší, sleduje světlo a
stín,zaoblený předmět.

-

Vybírá vhodné prostředky pro
vizuální zobrazení, vhodně je
kombinuje.

Kombinuje různé techniky,
přetisky,materiály, poznává techniky
výtvarných umělců.

-

Vnímá různé interpretace, bere je
jako zdroj inspirace.

Zamýšlí se nad obraznými
zobrazeními druhých.

OVO 1.6 – 1.12
U 1.1 – 3.2

Vazby a přesahy prolínají
do všech předmětů
OSV 1.1.1 -1.3.2.
VDO 2.1
VMEGS 3.1 -3.3
MuV 4.1 – 4.3
EV 5.1 – 5.4
MeV 6.3, 6.5, 6.6, 6.7

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 4. – 5. 2. období
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

Nachází význam výtvarného umění
ve svém okolí, při tvorbě životního
prostředí, vnímá architekturu, design,
užité umění, kulturu a vývoj
oblékání, estetický vzhled prostoru i
člověka.
Odhaduje interpretační kontext
vlastního a přejatého znakového
vyjádření a využívá ho ke
komunikaci.

Návrh na oblečení, nábytek, dům,
vytváření dekoru / symetrie,
asymetrie, barevnost /,výtvarně
zpracovává a upozorňuje na nedbalost lidí / karikatura, odpadky,
nepořádek /
Plakát, panel, nástěnka, časopis,
noviny, reklamy, obaly, práce na PC.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 6.- 9. ročník
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

-

-

-

-

-

respektuje zásady bezpečnosti práce
a řídí se jimi, je mu blízký pořádek
na pracovním místě, chrání své
oblečení ochranným oděvem
prožije v každé práci radost z tvůrčí
činnosti, uplatňuje představivost,
fantazii
uplatňuje ve své práci teoretické i
praktické poznatky a dovednosti
s výtvarnými výrazovými prostředky
zkusí si a nebojí se pracovat
s různými vybranými klasickými
výtvarnými materiály v kresbě i
v malbě pro vizuálně obrazná
vyjádření, snaží se vytvářet
neobvyklé kombinace v ploše i v
prostoru
experimentuje s různými materiály
nebojí se barvami vyjádřit vlastní
subjektivní pocity, dokáže popsat
psychologické a symbolické účinky
barev
dokáže odhadnout kvalitu papíru,
nebojí se pracovat i s větším
formátem papíru
subjektivní pocity dokáže popsat
psychologické a symbolické účinky a
významy barev

OVO: 2.1 – 2.8
U: 4.1 – 6.3.
plošné a prostorové vyjádření
základní výrazové prostředky, nauka
o barvě, kompozici
např. práce se suchou křídou,
voskovým pastelem, tuší, krycí
barvou, vodovými barvami

kombinace neobvyklých materiálů

práce s papírem, stříhání, ohýbání

Vazby a přesahy do všech
předmětů.
OSV 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3;
1.1.4.; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.2;
1.2.3.; 1.2.4
VDO 2.1
VMGES 3.2; 3.3
MuV 4.1; 4.2; 4.3; 4.4;
4.5
EV 5.1; 5.2; 5.3; 5.4
MeV 6.2; 6.3; 6.5; 6.7
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 6.- 9. ročník
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-











využívá kompoziční principy ve
kompozice ( dominanta, horizontála,
vlastní tvorbě i interpretaci vlastních vertikála, kontrast, harmonie),
i uměleckých děl
současné zobrazovací prostředky
(počítačová grafika, animace,
fotografie, video, prezentace
tématické práce
seznámí se s proporcemi lidského
těla, hlavy
užívá písma ( i hotového) v krátkých
plakát, obal, symbol
nápisech
zvládá rytmus v řazení prvků
např. koláž, otisky, razítko
v tvarové i barevné kompozici
pokouší se vyřešit práce s prvky
perspektivy
vnímá estetično okolo sebe a přispívá
k jeho vytváření , ke zkvalitňování
praktické činnosti ( práce na modelu,
svého okolí a chrání je
dvojrozměrné práce)
osvojí si základy vkusu
zařadí do historických souvislostí
různé typy zobrazení, pokusí se na
poznávat vybraná díla evropského i
konkrétních příkladech porovnávat
světového umění
různé přístupy ke zvolenému tématu
seznámí se a orientuje se v tradicích
spojených s našimi lidovými zvyky
Vánoce, Velikonoce aj.
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 6. – 9. ročník
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

DOPORUČENÉ VÝTVARNÉ
MATERIÁLY A TECHNIKY
( podle uvážení vyučujícího
s ohledem na momentální podmínky
ve škole, na naturel žáků i
vyučujícího)
6. - 9.tř.
- kresba (dřívko, perko, barevné
tužky,
uhel, rudka, suchá křída, voskový
pastel
aj.)
- malba ( krycí barvy, vodové barvy
aj.)
- kombinované techniky ( koláž,
modelování, kašírování, prostorové
vytváření, grafické techniky aj.)
- práce s netradičními materiály (
textil,
kůže, plasty, hlína, dřevo aj.)
- využití práce s počítačem
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Tělesná výchova
Charakteristika předmětu :
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.
Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů pro
zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo školu.
Časové vymezení předmětu:
Ročník
Počet hodin

1. stupeň
1.
2

2.
2

3.
2

4.
2

5.
2

Výuka probíhá koedukovaně, od 6. ročníku odděleně v prostorách velké (míčové) a malé (gymnastické) tělocvičny, na atletickém hřišti,
v bazénu, dle sportu možno využít také prostory parku – např. procházky, sáňkování, využití prostoru dopravního hřiště – jízda na kole. Při
jakékoliv činnosti pedagogové respektují zdravotní a pohybová omezení žáků.
V 1. a 2. ročníku je učivo zaměřeno na adaptaci pracovního režimu a na zátěž, na utváření elementárních pohybových dovedností, základních
zdravotně pohybových , hygienických a organizačních návyků, převážně hravého pojetí s důrazem, který je kladen na prožitek a zdravotní
účinek. Ve 2. ročníku žáci absolvují základní plavecký výcvik.
Ve 3. – 5. ročníku je učivo zaměřeno na rozvoj nových pohybových dovedností, pro uplatnění obratnostních a rychlostních předpokladů,
postupné přivykání didaktickým metodám. Ve 3. ročníku je možno podle zájmu rodičů zajistit zdokonalovací plavecký výcvik.
Od 3. ročníku žáci pravidelně navštěvují dopravní hřiště, kde se seznamují nejen se základními pravidly bezpečnosti silničního provozu, ale
také se zdokonalují v jízdě na koloběžce a na kole
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Cílem tohoto předmětu je, aby si žáci osvojili pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev, uměli své poznatky týkající se zdatnosti
a pohyblivosti využívat a začleňovat je do denního režimu, získali kladný vztah k fyzickým aktivitám a ke sportu, vytvářeli si návyky zdravého
životného stylu, naučili se dodržovat sportovní etiku, pravidla a jednání fair-play hry.
Obsah předmětu tělesná výchova je převážně vyučován v koncentrovaných tématických blocích. Obsah předmětu se realizuje také ve zdravotní
tělesné výchově, která však není vedena jako samostatná vyučovací hodina, ale většina pedagogů ji zařazuje především do tělovýchovných
chvilek během dopoledního režimu žáků (setrvávání ve statických polohách, nekvalitní ovzduší, stresové situace, nepříznivé sociální vztahy atd.)
nebo v některých blocích hodin tělesné výchovy. (Vyrovnávací cviky, plavání, jóga, relaxační techniky, atd.).
Většina pedagogů k dosažení stanovených cílů využívá vhodné, efektivní a účelné názorně- demonstrační a praktické metody.








metody názorně demonstrační – předvedení, pokusy
metody monologické – výklad, vysvětlování
metody praktické – nácvik pohybových dovedností
forma frontálního vyučování
forma skupinového a kooperativního vyučování
forma individuálního vyučování
systém různých organizačních forem uplatňovaných např. při realizaci projektů

Velmi významné pro nás bude propojování pohybových činností s dalšími oblastmi vzdělání a vytváření tzv. mezipředmětových vztahů.
Znalosti a dovednosti vedoucí k zdravému životnímu stylu a kladnému vztahu k fyzickým aktivitám navazují především na znalosti a dovednosti
získané v hodinách prvouky nebo přírodovědy.
V tomto případě však velmi záleží na schopnostech, dovednostech a fantazii každého pedagoga a jeho individuálním přístupu, který se také
projevuje při používání běžně dostupných pomůcek a využívání netradičního náčiní (pet lahve, papír, balónky..) nebo při volbě standardních i
netradičních pohybových činností podle podmínek.
Ve většině případů mezipředmětové vztahy nalezneme např. v hodinách:
 literární výchova - dramatizace (vyjádření nálad, pocitů, činností pohybem,…)
 matematika - matematické soutěže (výpočty příkladů u tabule – běh,…)
- geometrie (měření délky – skok z místa,…)
 hudební výchova - (rytmizace, cvičení na hudbu,…)
 prvouka, přírodověda - (zdravý životní styl- péče o tělo, hygiena…)
 tělovýchovné chvilky v rámci výuky - (relaxace, protahovací cviky, uvolnění,… )
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Pedagogové cíleně, průběžně, vhodně a na základě vzniklých situací ve třídních kolektivu začleňují do výuky všechna průřezová témata.
Žáci se v průběhu školního roku mohou zúčastňovat sportovních soutěží, turnajů, vycházek, výletů a školy v přírodě.
Žákům se zájmem o sport a nadaným sportovcům, především se zaměřením na atletiku, nabízíme možnost dalšího rozvoje v atletickém klubu,
který je součástí naší školy nebo kroužku míčových her a aerobiku
2. stupeň
Ročník
6.
7.
8.
9.
Počet hodin
2
2
2
2
Charakteristika předmětu na 2. stupni:
Tělesná výchova patří v současné době k velmi důležité složce vyučovacího procesu (lidské zdraví). Vyváženost tělesné a duševní práce
dávají v současnosti velký prostor a možnosti pro utváření moderního stylu života. V neposlední řadě i lidské zdraví jehož nezanedbatelnou
součástí je i tělesný stav. Realizací nabídky výukou praktických forem umožňujícím rozvíjet schopnosti i dovednosti, které aplikujeme
v moderním světě.
Vyučovací předmět TV na II.stupni je vyučován v časové dotaci 2 hodin týdně. Výuka probíhá v oddělených skupinách. K naplnění
vyučovacího procesu slouží 2 tělocvičny (velká a malá) a atletické hřiště s travnatou plochou, víceúčelovým hřištěm a volejbalovým hřištěm.
Moderním doplňkem může být i hřiště na beachvolejbal, které je součástí areálu.
Ve všech ročnících je kladen důraz na rozvoj schopností a dovedností. Nároky jsou přizpůsobeny věku a možnostem organismu dětí. Stálá
snaha o upevňování organizačních fyziologických, hygienických návyků prostupuje celý pedagogický proces. V neposlední řadě je důležitou
složkou i vlastní prožitek, který vychází z hracího a herního pojetí různých činností. Tento balík podnětů se pak zhodnocuje v účinku na zdraví
organismu.
Cílem předmětu je potom získání nejen dovedností a rozvoj schopností, ale i získání kladného vztahu k fyzickým aktivitám a sportu vůbec.
S výchovným procesem pak úzce souvisí i režimové záležitosti a chování při sportovních aktivitách a déle uvědomování si vztahů mezi
člověkem a přírodou.
Vyučovací proces je realizován v tematických okruzích závislých na vnějších podmínkách. K dosažení cílů patří vhodné využití účelných a
efektivních metod a forem.
Úspěšnost vzdělávacího procesu můžeme pozorovat v praktickém zapojení žáků do sportovního života školy a i reprezentaci školy. V průběhu
školního roku se žáci mohou zúčastňovat sportovních soutěží a turnajů. Celkové zhodnocení praktických zkušeností nabitých dovedností
výchovných i režimových návyků žáci uplatní na LVVZ, školách v přírodě a výletech. . Od 6. ročníku mohou být žáci zařazeni do sportovní
třídy. Od 7.ročníku si mohou vybrat volitelný předmět atletika.
Rovněž nabídka zapojení se do činností SK působícího na škole může doplnit rozvoj pohybové kultury.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výuka tělesné výchovy přispívá k rozvoji klíčových kompetencí žáků:
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Strategie vedoucí k osvojení kompetence k učení:
- 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
- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje
Strategie vedoucí k osvojení kompetence k řešení problémů:
- poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni
mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
- 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
Strategie vedoucí k osvojení kompetence komunikativní:
- Žáci se učí správně orientovat v textu, v notovém zápisu, partituře a prakticky je využívat při aktivní hře a poslechu. Orchestrální hra a
sborový zpěv děti vede k efektivní komunikaci ve skupině. Vedeme žáky k tomu, aby se bez zbytečných zábran ptali na to, co je zajímá,
čemu nerozumí, učíme je srozumitelné formulaci a vstřícnému dialogu.
Strategie vedoucí k osvojení kompetence sociální a personální:
- propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji,
s volním úsilím atd.
Strategie vedoucí k osvojení kompetence občanské:
- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci
Strategie vedoucí k osvojení kompetence pracovní:
- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů,
společenských činností atd.
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Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 1.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

Žák:
Dodržuje a uplatňuje za pomoci
učitele pravidla bezpečnosti a
hygieny při atletických činnostech
Používá vhodný sportovní oděv a
obuv, umí se samostatně převléci
Zná a reaguje na smluvené pokyny,
gesta, signály aj. prostředky
komunikace učitele
Aktivně se zapojuje do všech
pohybových činností
Snaží se spojovat pravidelnou
každodenní pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené
příležitosti
Spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech a
soutěžích
Snaží se v souladu s individuálními
předpoklady zvládnout jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo
činnosti prováděné ve skupině, usiluje
o jejich zlepšení
Snaží se porozumět základním
pojmům, které souvisí s během,
skokem, hodem

Atletika
Bezpečnostní pravidla při atletických
činnostech
Vhodný sportovní oděv a obuv
Startovní povely a signály
Základní disciplíny
Průpravné cviky pro jednotlivé
disciplíny
Intenzivní zvyšování funkčnosti
vnitřních orgánů, rozvíjení
základních pohybových schopností,
rozvoj vytrvalosti, rychlosti,
dynamické síly, obratnosti
Běh
Průpravná cvičení pro zvládnutí
přirozeného pohybu - běh
Základy nízkého startu
Rychlý běh do 30 m
Běh v terénu do 5 minut

OVO: 1.1., 1.2., 1.3.,1.4., 1.5. OSV
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
U: 1.1, 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.1.4, 1.1.5
1.6.
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,
2.1., 2.5.
1.2.4,
3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. 1.3.1, 1.3.2
VDO
2.1, 2.2, 2.4
MuV
4.2, 4.4, 4.5
EV
5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.6, 6.7

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 1.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

Snaží se zvládat dle svých
individuálních předpokladů průpravná
cvičení a základní techniku nízkého
startu, běhu, skoku do dálky, hodu
míčkem
Skok
Průpravná cvičení pro zvládnutí
rozběhu a odrazu
Nácvik odrazu z místa
Skok do dálky z místa
Hod
Hod na cíl
Průpravná cvičení pro nácvik hodu
míčkem - hod na cíl
Průpravná cvičení pro zvládnutí hodu
kriketovým míčkem
Hod míčkem z místa

Člověk a jeho svět:
Péče o zdraví
zdravý denní režim
hygienické návyky
osobní bezpečí při
sportu
Matematika:
délka
Dopravní výchova:
rychlý start, změna
směru
význam sportu pro
fyzickou a
psychickou zdatnost
potřebnou pro pohyb
v dopravním
prostředí
chůze a běh - vnímání
dalších podnětů
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Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 1.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

-

Žák:
Dodržuje a uplatňuje za pomoci
učitele pravidla bezpečnosti a hygieny
při gymnastických cvičeních
Používá vhodný sportovní oděv a
obuv, umí se samostatně převléci do
úboru
Zná a reaguje na smluvené pokyny,
gesta, signály aj. prostředky
komunikace učitele
Snaží se dle svých individuálních
předpokladů jednoduše zhodnotit
kvalitu pohybové činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
Dbá na správné dýchání
Zvládá dle svých individuálních
předpokladů správné gymnastické
držení těla
Zná a snaží se alespoň pasivně užívat
základní gymnastické pojmy, užívá
osvojené tělocvičné názvosloví na
úrovni cvičence
Snaží se v rámci svých individuálních
předpokladů předvést kotoul vpřed,
stoj na lopatkách, chůzi na lavičce - s
dopomocí, základy šplhu s dopomocí
učitele

Gymnastika
Bezpečnostní pravidla při
gymnastických činnostech
Vhodný oděv a obuvZákladní cvičební polohy, postoje,
pohyby paží, nohou, trupu
osvojování obratnosti, kloubní
pohyblivosti, odrazových schopností,
pružnosti, smyslu pro prostorovou
orientaci a rovnováhu
Názvy nářadí a náčiní
Gymnastické držení těla a
soustředěnost na cviky
Akrobacie
Průpravná cvičení pro zvládnutí
Kotoulu vpřed - kotoul vpřed
Průpravná cvičení pro zvládnutí
stoje na lopatkách - stoj na lopatkách
Průpravná cvičení pro zvládnutí
rovnováhy, zpevňování těla

OVO: 1.1., 1.2., 1.3.,1.4., 1.5. OSV
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
U: 1.1, 1.2. 1.3. 1.4., 1.5., 1.6. 1.1.4, 1.1.5
2.1. 2.2.
1.2.1, .2.2, 1.2.3,
3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5, 3.6. 1.2.4
1.3.1, 1.3.2
VDO
2.1, 2.2, 2.4
MuV
4.2, 4.4, 4.5
EV
5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.6, 6.7

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 1.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Přeskok
Průpravná cvičení pro nácvik odrazu
Skoky prosté odrazem snožmo
z můstku
Výskok do vzporu dřepmo na
sníženou švédskou bednu odrazem z
můstku
Lavička
Chůze s dopomocí
využití laviček ke cvičení rovnováhy,
zpevnění těla a celkové obratnosti
Ribstole
Lezení, zavěšení, ručkování
Šplh na tyči
Průpravná cvičení pro nácvik přírazu
obounož, šplh na tyči s přírazem na
výkon dle individuálních
předpokladů - spouštění ručkováním

Člověk a jeho svět:
osobní bezpečí
správná životospráva
hygienické návyky
správné držení těla
Hudební výchova:
estetické cítění
Dopravní výchova:
rovnováha průpravné cviky
potřebné k nácviku
jízdy na koloběžce,
na kole
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Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 1.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

Žák:
Dodržuje a uplatňuje za pomoci
učitele pravidla bezpečnosti a hygieny
při gymnastických cvičeních,
rytmizaci, relaxaci
Používá vhodný sportovní oděv a
obuv, umí se samostatně převléci do
úboru
Zná a reaguje na smluvené pokyny,
gesta, signály aj. prostředky
komunikace učitele
Snaží se dle individuálních
předpokladů dodržovat základní
estetické držení těla spojené se
správným dýcháním
Snaží se zvládnout dle svých
individuálních předpokladů základní
estetický pohyb těla a jeho částí –
chůze, běh, poskok, obraty
Rozumí základním postojům – kroky,
poskoky
Osvojuje si základní kroky lidových
tanců
Zvládá vyjádřit jednoduchou melodii,
rytmus a hlasitost pohybem
Uvědomuje si, že pohyb lze spojit
také s rytmem, příběhem, představou

Rytmická a kondiční gymnastika
Bezpečnostní pravidla při
gymnastických a rytmizačních
činnostech
Vhodný oděv a obuv
Zdokonalování estetického
pohybového projevu a rytmického
cítění ve vztahu k prostoru a času
rytmizovaná chůze a běh v základním
tempu
Jednoduché pohybové vyjádření
hudebních pojmů - melodie, rytmus,
tempo
Základní pohyby těla, změny poloh,
obměny tempa a rytmu
Základy cvičení s náčiním –
nápodoba, tvořivé vyjádření
Využití netradičních náčiní, rozvoj
pohybové představivosti a tvořivosti

OVO:
1.5.

1.1., 1.2., 1.3., 1.4., OSV
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5
U: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4
1.6.
1.3.1, 1.3.2
2.1., 2.3.
3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. VDO
2.1, 2.2, 2.4
Muv
4.2, 4.4, 4.5
EV
5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.6, 6.7
Člověka a jeho svět:
péče o zdraví
osobní bezpečí
hygienické návyky
správné držení těla
společenské chování
Hudební výchova :
rytmus, tempo, tanec,
tvořivé vyjádření hudby
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Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 1.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

Žák:
Dodržuje a uplatňuje za pomoci
učitele pravidla bezpečnosti a hygieny
při pohybových hrách
Používá vhodný sportovní oděv a
obuv, umí se samostatně převléci do
úboru
Zná a reaguje na pokyny, signály,
gesta, povely a aj. prostředky
komunikace učitele
Uvědomuje si nebezpečí při hrách a
snaží se jim předejít
Snaží se spolupracovat s ostatními
hráči, dodržuje pravidla fair play hry
Je schopen dle svých individuálních
jazykových schopností spolužákům
vysvětlit pohybovou hru a využít ke
hře různé předměty

Pohybové hry a netradiční
pohybové činnosti
Osvojování herních pravidel kolektivní spolupráce
Základní organizační povely pro
realizaci her
Bezpečnost při různých hrách a při
různých podmínkách
Využití předmětů denní potřeby,
netradičních předmětů k pohybovým
hrám
Zařazování úpolů – přetahy, přetlaky
pohybové hry pro osvojování
různých způsobů lokomoce
Pohybové hry pro manipulaci
s různým náčiním (dle vyspělosti
žáků)
Pohybové hry pro ovlivňování
kondičních a koordinačních
předpokladů
Pohybové hry pro zdokonalování
nových pohybových dovedností
Pohybové hry soutěživé a bojové (dle
vyspělosti žáků)
Pohybové hry pro rozvoj pohybové
představivosti a tvořivosti

OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,1.5. OSV
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
U: 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6.
1.1.5
2.1., 2 .4., 2.10., 3.1., 3.2.,
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4
3.3., 3.4., 3.6.
1.3.1, 1.3.2
VDO
2.1, 2.2, 2.4
MuV
4.2, 4.4, 4.5
EV
5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.6, 6.7
Hry lze dle uvážení
zařazovat do předmětů
během vyučování
Člověk a jeho svět:
Roční období - hry na
sněhu - dle podmínek
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Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 1.
Konkretizovaný výstup
-

Konkretizované učivo
Pohybové hry kontaktní
Pohybové hry se specifickým
účinkem (vyrovnávací, relaxační..)

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata
Dopravní výchova:
orientace v prostoru, při
skupinovém
pohybu,pochod ve dvojici
v útvaru bezpečnost na ulici
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Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 1.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

Žák:
Dodržuje a uplatňuje za pomoci
učitele pravidla bezpečnosti a
hygieny při hře
Používá vhodný sportovní oděv a
obuv, umí se samostatně převléci
Zná a reaguje na pokyny, signály,
gesta, povely aj. prostředky
komunikace učitele
Uvědomuje si nebezpečí při hrách a
snaží se jim předejít
Snaží se spolupracovat s ostatními
hráči, dodržuje pravidla fair play hry
Zvládá některé sportovní hry a je
schopen dle individuálních
předpokladů asi si je zahrát se
spolužáky i mimo výuku TV
Chápe činnost s míčem jako vhodný
prostředek zábavy, využívá ji
v pohybovém režimu za pomoci
učitele, rodiče

Sportovní hry
Bezpečnostní pravidla hygieny při
sportovních hrách
Vhodný sportovní oděv a obuv
Názvy náčiní a sportovního hřiště
Vlastní nácvik:
Správné držení míče jednoruč a
obouruč, přihrávka vnitřním nártem
(po zemi, obloukem)
Správná manipulace s míčem
odpovídající velikosti a hmotnosti –
na místě, v pohybu – vyvolenou i
opačnou rukou, vedení míče
( rukou, nohou)
Průpravná cvičení pro základní
sportovní hry – minivybíjená
minifotbal

OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. OSV
1.1.1, 1.1.2,1.1.3, 1.1.4,
U: 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.1.5
2.6.
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4
3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.6.
1.3.1, 1.3.2
VDO
2.1, 2.2, 2.4
MuV
4.2, 4.4, 4.5
EV
5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.6, 6.7

Člověk a jeho svět:
Péče o zdraví
Úpoly
OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. volný čas - sport
V rámci tématu ,, Pohybové hry“ a
správná životospráva
,,Průpravná kondiční cvičení“
U: 1.4., 1.5., 1.6., 2.4., 3.1., hygienické návyky
můžeme zařazovat průpravné přetahy 3.2., 3.4.
a přetlaky.
Výtvarná výchova:
kresba, malba - sport, hra
Dopravní výchova:
dodržování pravidel

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 1.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

Žák:
Chápe dle svých individuálních
předpokladů, že různá cvičení mají
různé účinky ( s pomocí učitele se o
tom přesvědčuje)
Snaží se správně provádět cviky
Uvědomuje si svoje pohybové
přednosti a objevuje svoje
nedostatky a s pomocí učitele a
rodičů je ovlivňuje
Zná a snaží se dodržovat zásady
správného sezení, držení těla,
dýchání
Dokáže s pomocí učitele odstranit při
výuce únavu
Za pomoci rodičů a učitele má
snahu do svého režimu (ve škole i
doma) zařadit zdravotní cvičení

Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační,
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení
Tato cvičení zařazujeme pravidelně
do pohybového režimu nejen
v hodinách TV. Především
v návaznosti na jejich svalová
oslabení jakým je např. dlouhodobé
sezení
- protahovací a napínací cvičení –
volená podle účelu následné
nebo předchozí činnosti a
pohybové úrovně
- rychlostně silová cvičení
- vytrvalostní cvičení
- cvičení pro rozvoj kloubní
pohyblivosti a obratnosti
- cvičení dechová
- cvičení kompenzační – po
jednostranné zátěži
- cvičení pro správné držení těla
- cvičení vyrovnávací
- cvičení psychomotorická
- cvičení motivační, tvořivá, …
- cvičení v jiných předmětech
- cvičení pro přípravu organismu
před různými druhy pohyb.
činností
- tělovýchovné chvilky

OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. OSV
1.1.1, 1.1.2,
U: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.1.4, 1.1.5
1.6.
1.2.1, 1.2.2,
2.3., 2.10.
1.2.4
3.1. 3.2. 3.6.
1.3.1, 1.3.2

1.1.3,
1.2.3,

VDO
2.1, 2.2, 2.4
MuV
4.2, 4.4, 4.5
EV
5.2, 5.3, 5.4
Člověk a jeho svět:
Člověk a zdraví
péče o své tělo
duševní hygiena
Tělovýchovné
chvilky
zařazujeme průběžně
do výuky dle
uvážení

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 1.
Konkretizovaný výstup

-

-

-

-

-

-

Žák:
Dodržuje a uplatňuje zásady
bezpečnosti a hygieny při turistice,
pobytu v přírodě, přesunu
Chápe dle svých individuálních
předpokladů, že pohyb v přírodě patří
k nejzdravějším pohybovým aktivitám
Seznamuje se s pojmy spojené
s vycházkou, výletem do přírody,
překonává přírodní překážky
Zvládá dle svých individuálních
předpokladů techniku chůze, přesun v
terénu
Je schopen se dle svých
individuálních předpokladů s pomocí
rodičů připravit na výlet, turistickou
akci
Snaží se respektovat ochranu
životního prostředí

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

OVO: 1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,1.5.
Turistika a pohyb v přírodě
Vycházky, výlety, školy v přírodě
Způsob pohybu v terénu, chování
U: 2.7.
v přírodě
3.3., 3.4.
Správný oděv a obuv pro turistiku
První pomoc při drobným poraněních
Zásady bezpečnosti a hygieny při
turistice pobytu v přírodě
Stravování a pití na turistické akci
Chůze v terénu do 4 km
Aplikace pohybových her
v přírodním prostředí

Vazby, přesahy,
průřezová témata
OSV
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4
1.3.1, 1.3.2
VDO
2.1, 2.2, 2.4
VMGES
3.1, 3.2
MuV
4.2, 4.4, 4.5
EV
5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.6, 6.7
Člověk a jeho svět
ochrana životního
prostředí
pozorování přírody
hygienické návyky
Dopravní výchova:
chůze a chování chodce,
správné chování mimo
školu, v dopravních
prostředcích

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 2.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

-

Žák:
Dodržuje a uplatňuje za pomoci
učitele pravidla bezpečnosti a
hygieny při atletických činnostech
Používá vhodný sportovní oděv a
obuv, umí se samostatně převléci
Zná a reaguje na smluvené pokyny,
gesta, signály aj. prostředky
komunikace učitele
Aktivně se zapojuje do všech
pohybových činností
Je schopen dle svých schopností
poskytnout a přivolat pomoc při
poranění
Snaží se spojovat pravidelnou
každodenní pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené
příležitosti
Spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech a
soutěžích
Snaží se v souladu s individuálními
předpoklady zvládnout jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo
činnosti prováděné ve skupině, usiluje
o zlepšení
Snaží se porozumět základním
pojmům, které souvisí s během,
skokem, hodem

Atletika
Bezpečnostní pravidla při atletických
činnostech
Vhodný sportovní oděv a obuv
Startovních povely a signály
Základních disciplíny, části
atletického hřiště, běžecké dráhy,
skokanské sektory
Průpravné cviky pro jednotlivé
disciplíny
Běh
Průpravná cvičení pro zvládnutí
správné techniky běhu
Základy nízkého startu
Rychlý běh do 40 m
Běh v terénu do 8 minut – běh
prokládaný chůzí, podle výkonnosti
žáků lze zařadit i souvislý běh,
překonávání překážek

OVO 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. OSV
1.1.1, 1.1.2,
U: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.1.4, 1.1.5
1.6.
1.2.1, 1.2.2,
2.1., 2.5.
1.2.4
3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. 1.3.1, 1.3.2

1.1.3,
1.2.3,

VDO
2.1, 2.2, 2.4
MuV
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
EV
5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.6, 6.7

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 2.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

Dle svých individuálních předpokladů
zvládá pojmenovat části atletického
hřiště
Snaží se jednoduše zhodnotit kvalitu
pohybové činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
Snaží se zvládat dle svých
individuálních předpokladů průpravná
cvičení , základní techniku nízkého
startu, běhu, skoku do dálky, hodu
míčkem

Skok
Průpravná cvičení pro ovlivňování
odrazové síly a obratnosti
Skok do dálky z místa s rozběhemlibovolné místo odrazu
Propojování rozběhu s odrazem

Člověk a jeho svět:
Člověk a zdraví
zdravý denní režim
ochrana před úrazem
hygienické návyky
osobní bezpečí

Hod
Průpravná cvičení pro zvládnutí hodu
kriketovým míčkem
Hod míčkem z místa, z chůze
spojení rozběhu s odhodem

Matematika:
délka
Dopravní výchova:
rychlý start, změna
směru, rychlé reakce
význam sportu pro
fyzickou a
psychickou zdatnost
potřebnou pro pohyb
v dopravním
prostředí
práce při chůzi a
běhu - vnímání
dalších podnětů

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 2.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

-

Žák:
Dodržuje a uplatňuje za pomoci
učitele pravidla bezpečnosti a hygieny
při gymnastických cvičeních
Používá vhodný sportovní oděv a
obuv, umí se samostatně převléci do
úboru
Zná a reaguje na smluvené pokyny,
gesta, signály aj. prostředky
komunikace učitele
Snaží se dle svých individuálních
předpokladů jednoduše zhodnotit
kvalitu pohybové činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
Dbá na správné dýchání
Zvládá dle svých individuálních
předpokladů správné gymnastické
držení těla
Zná a snaží se alespoň pasivně užívat
základní gymnastické pojmy, užívá
osvojené tělocvičné názvosloví na
úrovni cvičence
Snaží se v rámci svých individuálních
předpokladů předvést kotoul vpřed,
stoj na lopatkách, chůzi na lavičce - s
dopomocí, základy šplhu s dopomocí
učitele

Gymnastika
Bezpečnostní pravidla při
gymnastických činnostech
Vhodný oděv a obuv
Základní cvičební polohy, postoje,
pohyby paží, nohou, trupu
osvojování obratnosti, kloubní
pohyblivosti, odrazových schopností,
pružnosti, smyslu pro prostorovou
orientaci a rovnováhu
Názvy nářadí a náčiní
Gymnastické držení těla a
soustředěnost na cviky
Akrobacie
Průpravná cvičení pro zvládnutí
Kotoulu vpřed - kotoul vpřed
Průpravná cvičení pro zvládnutí
kotoulu vzad
Průpravná cvičení pro zvládnutí
Stoje na lopatkách - stoj na lopatkách
Průpravná cvičení pro zvládnutí
rovnováhy, zpevňování těla
bedny

OVO 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. OSV
1.1.1, 1.1.2,
U: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.1.4, 1.1.5
1.6.
1.2.1, 1.2.2,
2.1, 2.5.
1.2.4
3.1, 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.
1.3.1, 1.3.2

1.1.3,
1.2.3,

VDO
2.1, 2.2, 2.4
MuV
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
EV
5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.6, 6.7

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 2.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Přeskok
Průpravná cvičení pro nácvik
odrazu z můstku
Skoky prosté odrazem snožmo
z můstku
výskok do vzporu dřepmo na
sníženou švédskou bednu odrazem
z můstku – postupné navyšování
bedny
Lavička
Chůze s dopomocí
využití laviček ke cvičení rovnováhy,
zpevnění těla a celkové
obratnosti
Ribstole
Lezení, zavěšení, ručkování
Šplh na tyči
Průpravná cvičení pro nácvik přírazu
obounož, šplh na tyči s přírazem na
výkon dle individuálních
předpokladů – spouštění ručkováním

Člověk a jeho svět:
osobní bezpečí
správná životospráva
hygienické návyky
správné držení těla
Hudební výchova:
estetické cítění
Dopravní výchova:
rovnováha - průpravné
cviky potřebné
k nácviku
jízdy na koloběžce,
správná chůze
ve dvojicích

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 2.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

Žák:
Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele
pravidla bezpečnosti a hygieny při
gymnastických cvičeních, rytmizaci,
relaxaci
Používá vhodný sportovní oděv a obuv
a umí se samostatně převléci do úboru
Zná a reaguje na základní pokyny,
gesta, signály aj. prostředky
komunikace učitele
Snaží se dle svých individuálních
předpokladů dodržovat základní
estetické držení těla spojené se
správným dýcháním
Snaží se dle svých individuálních
předpokladů zvládnout základní
estetický pohyb těla a jeho částí – chůze,
běh, poskok, obraty
Snaží se pojmenovat základní postoje
kroky, osvojované tance
Zvládá dle svých individuálních
předpokladů vyjádřit jednoduchou
melodii, rytmus a hlasitost pohybem
Dle svých individuálních předpokladů
je schopen předvést 1 základní tanec
založený na kroku poskočném,
přísunném nebo přeměnném, chůzi a
běhu

Rytmická a kondiční gymnastika
Bezpečnostní pravidla při
gymnastických a rytmizačních
činnostech
Vhodný oděv a obuv
Zdokonalování estetického
pohybového projevu a rytmického
cítění ve vtahu k prostoru, času
základní lidové tance - pohybové
vztahy– vnímání rytmu, tempa,
melodie
Společenské chování při tanci
Základní pohyby těla, změny poloh,
obměny tempa a rytmu
Základy cvičení s náčiním, využití
netradičního náčiní
Základní taneční krok 2/4, 3/4
soustředění na hudební a rytmický
doprovod, vnímání a prožívání
rytmu, tempa a melodie – tvořivé
vyjádření

OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. OSV
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
U: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.1.4, 1.1.5
1.6.,
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,
2.2., 2.3.
1.2.4
3.1., 3.2., 3.3., 3.5., 3.6.
1.3.1, 1.3.2
VDO
2.1, 2.2, 2.4
MuV
4.1, 4.2,4.3, 4.4, 4.5
EV
5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.6, 6.7
Člověk a jeho svět:
hygienické návyky
správné držení těla
společenské chování
Hudební výchova:
rytmus , tempo,
melodie, tanec,
tvořivé vyjádření
hudby

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 2.
Konkretizovaný výstup

-

-

-

-

-

Žák:
Dodržuje a uplatňuje za pomoci
učitele pravidla bezpečnosti a
hygieny při pohybových hrách
Používá vhodný sportovní oděv a
obuv
Zná a reaguje na základní pokyny,
gesta, signály aj. prostředky
komunikace učitele
Uvědomuje si nebezpečí při hrách a
snaží se jim předejít
Zvládá některé pohybové hry a je
schopen si je zahrát se spolužáky
mimo výuku TV
Je schopen dle svých individuálních
jazykových schopností ostatním
spolužákům vysvětlit pravidla hry a
využít ke hře různých předmětů
Snaží se spolupracovat s ostatními
hráči, hraje a jedná v duchu fair play

Konkretizované učivo
Pohybové hry a netradiční
pohybové činnosti
Osvojování herních pravidel –
kolektivní spolupráce
Základní organizační povely pro
realizaci her
Pravidla osvojených her
Bezpečnost při hrách a při různých
podmínkách
Využití předmětů denní potřeby,
netradičních předmětů k poh. hrám
Zařazování úpolů – přetahy, přetlaky
Pohybové hry pro osvojování
různých způsobů lokomoce
Pohybové hry pro manipulaci
s různým náčiním (dle vyspělosti
žáků)
Pohybové hry pro ovlivňování
kondičních
a koordinačních předpokladů
Pohybové hry pro zdokonalování
nových pohybových dovedností
Pohybové hry soutěživé a bojové (dle
vyspělosti žáků)
Pohybové hry po rozvoj pohybové
představivosti a tvořivosti
Pohybové hry kontaktní
Pohybové hry se specifickým
účinkem (vyrovnávací, relaxační …)

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,

průřezová témata
OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. OSV
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
U: 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6.
1.1.5
2.1., 2.4., 2.10.
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4
3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.6.
1.3.1, 1.3.2
VDO
2.1, 2.2, 2.4
MuV
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
EV
6.6, 6.7
Hry lze dle uvážení
zařazovat do předmětů
během vyučování.
Dopravní výchova: hry
orientace v prostoru, při
skupinovém pohybu, hry
na postřeh, obratnost,
rychlost, pochod a chůze
ve dvojici, v útvaru
Člověk a jeho svět:
roční období - zima –
pohybové hry na sněhu –
dle podmínek

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 2.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

Žák:
Dodržuje a uplatňuje za pomoci
učitele pravidla bezpečnosti a
hygieny při sportovních činnostech
Používá vhodný sportovní oděv a
obuv
- Zná a reaguje na základní pokyny,
gesta, signály aj. prostředky
komunikace učitele
Uvědomuje si nebezpečí při hrách a
snaží se mu předejít
Snaží se spolupracovat s ostatními
hráči, dodržuje pravidla fair play hry a
pozná zjevný přestupek, adekvátně na
něj reaguje
Dokáže označit základními pojmy
používané náčiní, osvojované
dovednosti – chytání a házení míčem
odpovídající velikosti a hmotnosti,
dokáže pojmenovat části hřiště a
základní sportovní hry jako je
Minivybíjená, Minifotbal
Chápe činnost s míčem jako způsob
zábavy, využívá ji v pohybovém
režimu za pomoci učitele, rodiče
Snaží se některé hry si zahrát se
spolužáky a uplatňuje základní
znalosti sportovních her v životě

Sportovní hry
Bezpečnostní pravidla hygieny při
sportovních hrách
Vhodný sportovní oděv, obuv
Náčiní, částí sportovního hřiště
Vlastní nácvik
Správné držení míče jednoruč a
obouruč
Manipulace s míčem odpovídající
velikosti a hmotnosti ( na místě,
v pohybu)
Základní přihrávky rukou
(vyvolenou i opačnou)
Základní sportovní hry – vybíjená –
zjednodušená pravidla na malém
hřišti
Úpoly
V rámci tématu ,, Pohybové hry“ a
,,Průpravná cvičení „můžeme
zařazovat průpravné přetahy a
přetlaky.
Plavání
Základní plavecký výcvik
(zařazujeme dle možností školy)

OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,
1.5.
U: 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6.,
2.6.
3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.6.

OSV
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4
1.3.1, 1.3.2
VDO
2.1, 2.2, 2.3
MuV
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
EV
5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.6, 6.7

Člověk a jeho svět:
ochrana pře úrazem
hygienické zásady
OVO: 1.1.,1.2., 1.3., 1.4., 1.5. péče o zdraví
volný čas- odpočinek
U: 1.4., 1.5., 1.6.
2.4.
Výtvarná výchova:
3.1., 3.2.
Malba, kresba - sport,
hra
OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.
Dopravní výchova:
1.5.
Dodržování pravidel
U: 2.8.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 2.
Konkretizovaný výstup

-

-

-

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,

průřezová témata
Žák:
Průpravná, kondiční, koordinační, OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. OSV
Chápe, dle svých individuálních
U: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
kompenzační, relaxační,
předpokladů, že různá cvičení mají
1.1.5
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 1.6.,
různé účinky ( s pomocí učitele se o
Tato cvičení zařazujeme pravidelně
2.3., 2.10.
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4
tom přesvědčuje)
do pohybového režimu nejen
3.1. 3.2. 3.6.
1.3., 1.3.1, 1.3.2
Snaží se správně provádět cviky
v hodinách TV. Především
Uvědomuje si svoje pohybové
v návaznosti na jejich svalová
VDO
přednosti a objevuje svoje nedostatky oslabení jakým je např. dlouhodobé
2.1, 2.2, 2.3
a s pomocí učitele a rodičů je
sezení
ovlivňuje
- protahovací a napínací cvičení –
MuV
Zná a snaží se dodržovat zásady
volená podle účelu následné
4.2
správného sezení, držení těla ve stoji,
nebo předchozí činnosti
dýchání
- rychlostně silová cvičení
EV
Dokáže s pomocí učitele odstranit při - vytrvalostní cvičení
5.2, 5.3, 5.4
výuce únavu
- cvičení pro rozvoj kloubní
Za pomoci rodičů a učitele má snahu
pohyblivosti a obratnosti
MeV
do svého režimu (ve škole i doma)
- cvičení dechová
6.6, 6.7
zařadit zdravotní cvičení
- cvičení kompenzační – po
jednostranné zátěži
Člověk a jeho svět: :
- cvičení pro správné držení těla
péče o své tělo
- cvičení vyrovnávací
duševní hygiena
- cvičení psychomotorická
- cvičení motivační, tvořivá,
napodobivá aj.
Tělovýchovné chvilky
- cvičení v jiných předmětech –
zařazujeme průběžně do
hudební doprovod
výuky dle uvážení
- cvičení pro přípravu organismu
před různými druhy pohyb.
činností
- tělovýchovné chvilky

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 2.
Konkretizovaný výstup

-

-

-

-

-

-

Žák:
Snaží se uplatňovat základní zásady
bezpečnosti a hygieny při turistice,
pobytu v přírodě, přesunu
Chápe, dle svých individuálních
schopností, že turistika a pohyb
v přírodě patří k nejzdravějším
pohybovým aktivitám
Seznamuje se s pojmy spojené
s vycházkou, výletem do přírody,
překonává překážky
Zvládá dle svých individuálních
předpokladů techniku chůze, přesun
v terénu
Je schopen se dle svých
individuálních schopností s pomocí
rodičů připravit na turistickou akci
Snaží se respektovat ochranu
životního prostředí

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,

průřezová témata
OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. OSV
Turistika a pohyb v přírodě
Vycházky, výlety, škola v přírodě
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
pohybu v terénu, chování v přírodě
U: 2.7
1.1.5
Správný oděv pro turistiku
3.3.
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
První pomoc při drobným poraněních
1.3.1, 1.3.2
Zásady bezpečnosti a hygieny při
VDO
turistice pobytu v přírodě
2.1, 2.2, 2.3
Stravování a pití na turistické akci
Chůze v terénu do 6 km
VMGES
Aplikace her v přírodním prostředí
3.1., 3.2
MuV
4.2, 4.4, 4.5
EV
5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.6, 6.7
Člověk a jeho svět:
pozorování přírody
ochrana před úrazem
ochrana životního
prostředí
Dopravní výchova:
vycházky do okolí,
správný chodec, chování
v dopravních prostředcích

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 3.
Konkretizovaný výstup

-

-

-

-

-

-

-

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,

průřezová témata
OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. OSV
Žák:
Atletika
Dodržuje a uplatňuje za pomoci
Bezpečnostní pravidla při atletických
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
učitele pravidla bezpečnosti a
činnostech
U: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.,
1.1.4, 1.1.5
hygieny při atletických činnostech
Základních disciplíny, částí
1.6.
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,
Používá vhodný sportovní oděv, obuv atletického hřiště, běžecké dráhy,
2.1., 2.5.
1.2.4
Zná a reaguje na smluvené pokyny, Skokanských sektorů, pomůcek pro 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. 1.3.1, 1.3.2
gesta, signály aj. prostředky
měření výkonů
komunikace učitele
Startovní povely a signály
VDO
Uvědomuje si význam pohybu pro
vhodný sportovní oděv pro atletickou
2.1, 2.2, 2.4
zdraví
činnost
Je schopen dle svých schopností
Průpravné cviky pro jednotlivé
Muv
poskytnout a přivolat pomoc při
disciplíny
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
poranění
Technika běhů, skoků a hodů
Aktivně se zapojuje do všech
EV
pohybových činností
5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Běh
Snaží se spojovat pravidelnou
Průpravná cvičení pro ovlivňování
každodenní pohybovou činnost se
běžecké rychlosti a vytrvalosti
MeV
zdravím a využívá nabízené
Seznámení s běžeckou abecedou
6.6, 6.7
příležitosti
Nízký a polovysoký start
Spolupracuje při jednoduchých
Rychlý běh do 50 m
týmových pohybových činnostech a Běh v terénu do 10 minut – podle
soutěžích
výkonnosti žáků
Snaží se v souladu s individuálními
Vytrvalý běh na dráze
předpoklady zvládnout jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo
činnosti prováděné ve skupině, usiluje
o jejich zlepšení
Umí pojmenovat části atletic. hřiště

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 3.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

Snaží se zvládnout dle svých
individuálních předpokladů zvládat
základní techniku startu, běhu, skoku
do dálky a hodu míčkem z chůze i z
rozběhu
Je schopen dle svých schopností
pojmenovat části atletického hřiště,
upravit doskočiště, připravit start běhu
– čáru, vydat pokyny pro start
Snaží se jednoduše zhodnotit kvalitu
pohybové činnosti spolužáka a
reaguje na
pokyny k vlastnímu provedení
pohybové činnosti

Skok
Průpravná cvičení pro ovlivňování
odrazové síly a obratnosti
skok do dálky s rozběhem (zkrácený
rozběh)

Hod
Hod na cíl
Průpravná cvičení pro hod
kriketovým míčkem
Hod míčkem z chůze – postupné
spojení s rozběhem
Hod míčkem s rozběhem
spojení rozběhu s odhodem

Člověk a jeho svět:
zdravý denní režim
ochrana před úrazem
hygienické návyky
osobní bezpečí
Matematika:
délka
Dopravní výchova:
rychlý start, změna
směru, rychlé reakce
práce při chůzi běhu
s další aktivitou pro
rozvoj vnímání

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 3.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

Žák:
Dodržuje a uplatňuje za pomoci
učitele pravidla bezpečnosti a hygieny
při gymnastických cvičeních
Používá vhodný sportovní oděv a
obuv, umí se samostatně převléci do
úboru
Zná a reaguje na smluvené pokyny,
gesta, signály aj. prostředky
komunikace učitele - Snaží se dle
svých individuálních předpokladů
jednoduše zhodnotit kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na
pokyny k vlastnímu provedení
pohybové činnosti
Dbá na správné dýchání
Zvládá dle svých individuálních
předpokladů správné gymnastické
držení těla
Zná a snaží se alespoň pasivně užívat
základní gymnastické pojmy, užívá
osvojené tělocvičné názvosloví na
úrovni cvičence
Snaží se v rámci svých individuálních
předpokladů předvést kotoul vpřed,
stoj na lopatkách, chůzi na lavičce - s
dopomocí, základy šplhu s dopomocí
učitele

Gymnastika
Znalost bezpečnostních pravidel při
gymnastických činnostech.
Vhodný oděv a obuv
Znalost základních cvičebních poloh,
postojů, pohyby paží, nohou, trupu.
Znalost názvů nářadí a náčiní
Gymnastické držení těla a
Soustředěnost na cviky
Znalost základní záchrany a dopomoc
při cvičení
Akrobacie
Kotoul vpřed
Nácvik - kotoul vzad
Váha předklonmo
Stoj na lopatkách
Přeskok
Odraz z můstku
skoky prosté odrazem snožmo
z můstku
Výskok do vzporu dřepmo na
sníženou švédskou bednu odrazem
z můstku
Výskok na švédskou bednu
s odrazem z můstku

OVO 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. OSV
1.1.1, 1.1.2,
U: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.1.4, 1.1.5
1.6.
1.2.1, 1.2.2,
2.1., 2.5.
1.2.4
3.1, 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.
1.3.1, 1.3.2

1.1.3,
1.2.3,

VDO
2.1, 2.2, 2.4

MuV
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
EV
5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.6, 6.7

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 3.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Lavička
Chůze bez dopomoci – různé
obměny chůze
Využití laviček ke cvičení
rovnováhy, zpevnění těla a celkové
obratnosti

Člověk a jeho svět:
ochrana před úrazem
správná životospráva
hygienické návyky
správné držení těla
Hudební výchova:
estetické cítění

Ribstole
Lezení, zavěšení, ručkování
Šplh na tyči
Šplh na tyči s přírazem na výkon dle
individuálních předpokladů spouštění ručkováním

Dopravní výchova:
rovnováha -průpravné
cviky potřebné
k nácviku
jízdy na koloběžce,
správná chůze
správná chůze ve
dvojicích, v útvaru

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 3.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

Žák:
Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele
pravidla bezpečnosti a hygieny při
gymnastických cvičeních, rytmizaci,
relaxaci - Používá vhodný sportovní
oděv a obuv a umí se samostatně
převléci do úboru
Zná a reaguje na základní pokyny,
gesta, signály aj. prostředky
komunikace učitele
Snaží se dle svých individuálních
předpokladů dodržovat základní
estetické držení těla spojené se
správným dýcháním
Snaží se dle svých individuálních
předpokladů zvládnout základní
estetický pohyb těla a jeho částí – chůze,
běh, poskok, obraty
Snaží se pojmenovat základní postoje –
postoje, kroky, osvojované tance
Zvládá dle svých individuálních
předpokladů vyjádřit jednoduchou
melodii, rytmus a hlasitost doprovodu
pohybem
Dle svých individuálních předpokladů
je schopen předvést 1 základní tanec
založený na kroku poskočném,
přísunném nebo přeměnném, chůzi a
běhu

Rytmická a kondiční gymnastika
Bezpečnostní pravidla při
gymnastických a rytmizačních
činnostech
Vhodný oděv a obuv
Zdokonalování estetického
pohybového projevu a rytmického
cítění ve vtahu k prostoru, času
základní lidové tance -pohybové
vztahy– vnímání rytmu, tempa,
melodie
Společenské chování při tanci
Základní pohyby těla, změny poloh,
obměny tempa a rytmu
Základy cvičení s náčiním, využití
netradičního náčiní
Základní taneční krok 2/4, 3/4
soustředění na hudební a rytmický
doprovod, vnímání a prožívání
rytmu, tempa a melodie – tvořivé
vyjádření

OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. OSV
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 11.5
U: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. 1.6. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
2.2., 2.3.
1.3.1, 1.3.2
3.1., 3.2., 3.3., 3.5., 3.6.
VDO
2.1, 2.2, 2.4
MuV
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
EV
5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.6, 6.7
Člověk a jeho svět:
ochrana před úrazem
hygienické návyky správné
držení těla
Člověk mezi lidmi
společenské chování
Hudební výchova: rytmus ,
tempo, melodie, tanec,
tvořivé vyjádření hudby

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 3.
Konkretizovaný výstup

-

-

-

-

-

Žák:
Dodržuje a uplatňuje za pomoci
učitele pravidla bezpečnosti a
hygieny při pohybových hrách
Používá vhodný sportovní oděv a
obuv
Zná a reaguje na základní pokyny,
gesta, signály aj. prostředky
komunikace učitele
Uvědomuje si nebezpečí při hrách a
snaží se jim předejít
Zvládá některé pohybové hry a je
schopen si je zahrát se spolužáky
mimo výuku TV
Je schopen dle svých individuálních
jazykových schopností ostatním
spolužákům vysvětlit pravidla hry a
využít ke hře různých předmětů
Snaží se spolupracovat s ostatními
hráči, hraje a jedná v duchu fair play

Konkretizované učivo
Pohybové hry a netradiční
pohybové činnosti
Osvojování herních pravidel –
kolektivní spolupráce
Základní organizační povely pro
realizaci her
Pravidla osvojovaných her
bezpečnost při různých hrách a při
různých podmínkách
Využití předmětů denní potřeby,
netradičních předmětů k poh. hrám
Zařazování úpolů – přetahy, přetlaky
pohybové hry pro osvojování
různých způsobů lokomoce
Pohybové hry pro manipulaci
s různým náčiním (dle vyspělosti
žáků)
Pohybové hry pro ovlivňování
kondičních
a koordinačních předpokladů
Pohybové hry pro zdokonalování
nových pohybových dovedností
Pohybové hry soutěživé a bojové (dle
vyspělosti žáků)
Pohybové hry po rozvoj pohybové
představivosti a tvořivosti
Pohybové hry kontaktní
Pohybové hry se specifickým
účinkem (vyrovnávací, relaxační …)

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,

průřezová témata
OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. OSV
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
U: 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6.
1.1.5
2.1., 2.4., 2.10.
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4
3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.6
1.3.1, 1.3.2
VDO
2.1, 2.2, 2.3
MuV
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
EV
6.6, 6.7
Hry lze dle uvážení
zařazovat do předmětů
během výuky
Dopravní výchova: hry
orientace v prostoru, při
skupinovém pohybu, hry
na postřeh, obratnost,
rychlost, pochod a chůze
ve dvojici, v útvaru
Člověk a jeho svět:
roční období - zima –
pohybové hry na sněhu –
dle podmínek
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Konkretizovaný výstup

-

-

-

-

-

-

Žák:
Dodržuje a uplatňuje za pomoci
učitele pravidla bezpečnosti a
hygieny při sportovních činnostech
Používá vhodný sportovní oděv a
obuv
Zná a reaguje na základní pokyny,
gesta, signály a aj. prostředky
komunikace učitele
Uvědomuje si nebezpečí při hrách a
snaží se mu předejít
Snaží se spolupracovat s ostatními
hráči, dodržuje pravidla fair play hry a
pozná zjevný přestupek, adekvátně na
něj reaguje
Dokáže označit základními pojmy
používané náčiní, osvojované
dovednosti – chytání a házení míčem
odpovídající velikosti a hmotnosti,
dokáže pojmenovat části hřiště a
základní sportovní hry jako je
vybíjená, minifotbal, minibasketbal,
Chápe činnost s míčem jako způsob
zábavy, využívá ji v pohybovém
režimu za pomoci učitele, rodiče
Snaží se některé hry si zahrát se
spolužáky a uplatňuje základní
znalosti sportovních her v životě

Konkretizované učivo
Sportovní hry
Bezpečnostní pravidla hygieny při
Sportovních hrách
Vhodný sportovní oděv, obuv
Náčiní, částí sportovního hřiště
Vlastní nácvik
Správné držení míče jednoruč a
obouruč, přihrávka vnitřním nártem
Manipulace s míčem odpovídající
velikosti a hmotnosti ( na místě,
v pohybu)
Základní přihrávky rukou
(vyvolenou i opačnou)
Základní sportovní hry – vybíjená,
minifotbal, minibasketbal

Očekávané výstupy RVP
OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,
1.5.
U: 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6.,
2.6.
3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.6.

Vazby, přesahy,
průřezová témata
OSV
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,
1.2.4
1.3.1, 1.3.2
VDO
2.1, 2.2, 2.4
MuV
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
EV
5.1, 5.2, 5.3, 5.4.
MeV
6.6, 6.7

Úpoly
V rámci tématu ,, Pohybové hry“ a
,,Průpravná cvičení „můžeme
zařazovat průpravné přetahy a
přetlaky.
Plavání
Zdokonalovací plavecký výcvik
(zařazujeme dle možností školy)

Člověk a jeho svět:
ochrana pře úrazem
péče o zdraví
volný čas - odpočinek
Výtvarná výchova:
sport, hra
Dopravní výchova:
dodržování pravidel
Ochranné prvkypřilba, rukavice

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 3.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

Žák:
Chápe, dle svých individuálních
předpokladů, že různá cvičení mají
různé účinky ( s pomocí učitele se o
tom přesvědčuje
Snaží se správně provádět cviky
Uvědomuje si svoje pohybové
přednosti a objevuje svoje nedostatky
a s pomocí učitele a rodičů je
ovlivňuje
Zná a snaží se dodržovat zásady
správného sezení, držení těla ve stoji,
dýchání
Dokáže s pomocí učitele odstranit při
výuce únavu
Za pomoci rodičů má snahu do svého
režimu (ve škole i doma) zařadit
zdravotní cvičení

Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační,
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení
Tato cvičení zařazujeme pravidelně
do pohybového režimu nejen
v hodinách TV. Především
v návaznosti na jejich svalová
oslabení jakým je např. dlouhodobé
sezení
- protahovací a napínací cvičení –
volená podle účelu následné
nebo předchozí činnosti
- rychlostně silová cvičení
- vytrvalostní cvičení
- cvičení pro rozvoj kloubní
pohyblivosti a obratnosti
- cvičení dechová
- cvičení kompenzační – po
jednostranné zátěži
- cvičení pro správné držení těla
- cvičení vyrovnávací
- cvičení psychomotorická
- cvičení motivační, tvořivá,…
- cvičení v jiných předmětech
- cvičení pro přípravu organismu
před různými druhy pohyb.
činností - tělovýchovné chvilky

OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.
U: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.,
1.6.,
2.3., 2.10.
3.1. 3.2. 3.6.

OSV
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,
1.2.4
1.3., 1.3.1, 1.3.2
VDO
2.1, 2.2, 2.3
MuV
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
EV
5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.6, 6.7
Člověk a jeho svět:
péče o své tělo
Tělovýchovné
chvilky:
zařazujeme průběžně
do výuky dle uvážení

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 3.
Konkretizovaný výstup
Žák:
-

-

-

-

-

-

Dodržuje a uplatňuje základní
zásady bezpečnosti a hygieny při
turistice, pobytu v přírodě, přesunu
Chápe, dle svých individuálních
schopností, že turistika a pohyb
v přírodě patří k nejzdravějším
pohybovým aktivitám
Seznamuje se s pojmy spojené
s vycházkou, výletem do přírody,
překonává překážky
Zvládá dle svých individuálních
předpokladů techniku chůze, přesun v
terénu
Je schopen se dle svých
individuálních schopností s pomocí
rodičů připravit na turistickou akci
Snaží respektovat ochranu životního
prostředí

Konkretizované učivo
Turistika a pohyb v přírodě
Spojené s vycházkou, výletem,
školou v přírodě
Způsob pohybu v trénu, chování
v přírodě
Správný oděv pro turistiku
První pomoc při drobným poraněních
Zásady bezpečnosti a hygieny při
turistice pobytu v přírodě
Stravování a pití na turistické akci
Chůze v terénu do 8 km
Aplikace pohybových her
v přírodním prostředí

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,

průřezová témata
OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., OSV
1.5..
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.6., 1.7., 1.9., 1.10.
1.1.5
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4
U: 2.7.
1.3.1, 1.3.2
VDO
2.1, 2.2, 2.4
VMGES
3.1., 3.2
MuV
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
EV
5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.6, 6.7
Člověk a jeho svět:
ochrana pře úrazem
pozorování přírody
ochrana životního prostředí
Dopravní výchova:
vycházky do okolí, správný
chodec, chování
v dopravních prostředcích

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

-

-

-

-

-

-

-

Žák:
Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele
pravidla bezpečnosti a hygieny při
atletických činnostech
Používá vhodný sportovní oděv a obuv
Zná a reaguje na smluvené pokyny,
gesta, signály aj. prostředky komunikace
učitele
Adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka
Podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu, uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně
své zdatnosti
Snaží se o spojení pravidelné každodenní
pohybové činnosti se zdravím a využívá
nabízené příležitosti
Zvládá jednoduše zhodnotit kvalitu
pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení
pohybové činnosti
Jedná v duchu fair play, snaží se
dodržovat pravidla, respektuje opačné
pohlaví
Aktivně se snaží zvládat základní
osvojované pojmy související s během,
skokem, hodem

Konkretizované učivo
Atletika
Bezpečnostní pravidla při atletických
činnostech
Základní disciplíny, částí atletického
hřiště, běžecké dráhy, skokanské
sektory, pomůcky pro měření
výkonů, úprava doskočiště
Průpravná cvičení pro jednotlivé
disciplíny
Startovní povely a signály
Vhodný sportovní oděv a obuv
Základy techniky běhů, skoků a hodů
Základní způsoby měření a
zaznamenávání výkonů
Běh
Průpravná cvičení pro ovlivňování
běžecké rychlosti a vytrvalosti
Rozvoj běžecké abecedy
Nízký a polovysoký start
Rychlý běh do 60 m
Běh v terénu – podle výkonnosti
žáků
Vytrvalý běh na dráze do 600 m

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,

průřezová témata
OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., OSV
1.5., 1.6., 1.9., 1.10., 1.11., 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.13., 1.12, 1.14., 1.15.
1.1.5
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4
U: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.,
1.3.1, 1.3.2
1.6., 2.1., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.,
3.5.,3.6.
VDO
2.1, 2.2, 2.3
VMGES
3.1, 3.2, 3.3
MuV
4.1, 4.2, 4.3, 4.4
EV
5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

Žák:
Dokáže spolupracovat při
jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích
Dle svých schopností dokáže
pojmenovat části atletického hřiště,
užívá osvojované tělocvičné
názvosloví
Snaží se dle svých individuálních
předpokladů zvládnout základní
techniku startu, běhu, koku do dálky
a hodu míčkem z chůze i z rozběhu
Je schopen dle svých schopností
upravit doskočiště, připravit start
běhu – čáru, vydat pokyny pro start,
zorganizovat soutěž na úrovni třídy
Je schopen dle svých individuálních
schopností změřit a zapsat výkony
v osvojovaných disciplínách a
dokázat je porovnat s předchozími
výsledky
Snaží se dle svých individuálních
předpokladů orientovat
v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních
akcích ve škole popřípadě v místě
bydliště

Skok
Průpravná cvičení pro ovlivňování
odrazové síly a obratnosti
Základy rozměření rozběhu
Skok do dálky s rozběhem a
postupným odrazem
Hod
Hod na cíl
Průpravná cvičení pro hod
kriketovým míčkem
Hod míčkem z chůze – postupné
spojení s rozběhem
Hod míčkem s rozběhem
spojení rozběhu s odhodem

Člověk a jeho svět:
Člověk - pohyb
Výchova ke zdraví ochrana před úrazem
správná životospráva
zdravý životní styl
prevence proti nemocem
obranyschopnost
organismu

Matematika:
délka - měření

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

-

-

-

Žák:
Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele
pravidla bezpečnosti při gymnastických
cvičeních
Aktivně se zapojuje do činností
Používá vhodný oděv, obuv
Zná a reaguje na smluvené pokyny, a
gesta
Adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka
Snaží se dle svých individuálních
schopností jednoduše zhodnotit kvalitu
pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení
pohybové činnosti, zhodnotit své
výsledky a porovnat s přecházejícími
Dbá na správné dýchání
Zvládá dle svých individuálních
schopností správné gymnast. držení těla
Zná a snaží se alespoň pasivně užívat
základní gymnastické pojmy
Snaží se užívat osvojené tělocvičné
názvosloví na úrovni cvičence
Snaží se v rámci svých individuálních
schopností předvést kotoul vpřed, vzad,
váhu předklonmo, stoj na lopatkách, stoj
na rukou s dopomocí, základy šplhu,
odraz z můstku, roznožku přes kozu,
chůzi na lavičce bez dopomoci

Konkretizované učivo
Gymnastika
Bezpečnostní pravidla při
gymnastických činnostech.
Vhodný oděv a obuv
Základní cvičební polohy, postoje,
pohyby paží, nohou, trupu
Názvy nářadí a náčiní
Gymnastické držení těla a
soustředěnost na cviky
Základní záchrana a dopomoc při
cvičeních
Akrobacie
Kotoul vpřed
Kotoul vzad
Váha předklonmo
Stoj na lopatkách

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,

průřezová témata
OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,
OSV
1.5., 1.6., 1.9., 1.10., 1.12.,
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.14.
1.1.5
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
U: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,1.5.,
1.3.1, 1.3.2
1.6., 2.1., 2.2., 2.2., 3.1., 3.2., VDO
3.3.,3.4., 3.5.
2.1, 2.2, 2.3
VMGES
3.1, 3.2, 3.3
MuV
4.1, 4.2, 4.3, 4.4
EV
5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7

Přeskok
Odraz z můstku snožmo
výskok do dřepu s odrazem z můstku
Průpravná cvičení - roznožka
přes kozu našíř

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

Snaží se dle svých individuálních
předpokladů orientovat
v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních
akcích ve škole popřípadě v místě
bydliště

Lavička
Chůze bez dopomoci – různé obměny
chůze
Cviky pro zpevnění těla a udržení
rovnováhy
Ribstole
Lezení, zavěšení, ručkování posilování
Šplh na tyči
Śplh do výšky dle individuálních
předpokladů - spouštění ručkováním

Člověk a jeho svět :
ochrana před úrazem
správná životospráva
hygienické návyky
správné držení těla
zdravý životní styl
prevence nemocí
obranyschopnost
organismu
Hudební výchova:
estetické cítění
Dopravní výchova:
jízda na kole - rovnováha,
překonávání překážek

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

-

-

-

-

-

-

Žák:
Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele
pravidla bezpečnosti při gymnastických
cvičeních, rytmizaci, relaxaci
Používá vhodný sportovní oděv a obuv
Zná a reaguje na základní pokyny ,
gesta signály aj. prostředky
komunikace učitele - - Snaží se
zvládnout dle svých
individuálních schopností základní
estetický pohyb i s obměnami, udržet
estetické držení těla se správný
dýcháním
Snaží se užívat osvojované tělocvičné
názvosloví
Dokáže předvést dle svých
individuálních schopností základy
tance, založené na kroku poskočném,
přísunném, přeměnném, základy
cvičení s náčiním
Je schopen dle svých individuálních
schopností předvést 1 tanec ve 2/4
nebo 3/4 taktu
Respektuje při tanci opačné pohlaví
Snaží se vyjádřit melodii, rytmus a
hlasitost hudby pohybem, se zapojením
náčiní

Konkretizované učivo
Rytmická a kondiční gymnastika
Bezpečnostní pravidla při
gymnastických a rytmizačních
činnostech
Vhodný oděv a obuv
Zdokonalování estetického
pohybového projevu a rytmického
cítění
Základní hudebně pohybové vztahy
– rytmus, tempo, takt, melodie
změny poloh, obměny tempa rytmu
Základy tanců založených na kroku
poskočném, přísunném, přeměnném
takt 2/4, 3/4
Základy cvičení s náčiním, využití
netradičního náčiní

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,

průřezová témata
OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., OSV
1.5., 1.6., 1.7., 1.9., 1.10.
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5
U: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.6., 2.1, 2.2, 3.1., 3.3.
1.3.1, 1.3.2
VDO
2.1, 2.2, 2.3
VMGES
3.1, 3.2.
MuvV
4.1, 4.2, 4.3, 4.4
EV
5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7
Hudební výchova melodie, rytmus, tempo,
takt 2/4, 3/4, tanec
Člověka jeho svět:
společenské chování

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

-

-

-

-

-

Žák:
Dokáže a uplatňuje za pomoci učitele
pravidla bezpečnosti a hygieny při
pohybových hrách
Používá vhodný sportovní oděv a obuv
Zná a reaguje na pokyny, signály, gesta
aj. prostředky komunikace učitele
- Uvědomuje si nebezpečí při hrách a
snaží se jim zabránit
Zvládá dle svých individuálních
předpokladů odpovídající počet
pohybových her a zná jejich zaměření
Dokáže dle svých schopností se
dohodnout na spolupráci družstva,
samostatně vytvářet hry a vyhledávat
varianty známých her a zorganizovat
nenáročnou hru na úrovni třídy,
zaznamenat výsledek a pomáhat při
rozhodování
Zvládá dle svých schopností základní
pojmy osvojovaných činností
Jedná v duchu fair play , pozná a označí
přestupky proti pravidlům a snaží se na
ně adekvátně reagovat, snaží se
spolupracovat se spoluhráči,
respektovat opačné pohlaví
Chápe hru jako vhodný prostředek
zábavy, snaží se ji využívat
v pohybovém režimu

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Pohybové hry
Funkce her, pravidla, náčiní
variace her jednoho druhu
Využití přírodního prostředí
Využití netradičního náčiní
Sportovní hry
Vhodný oděv a obuv při hrách
Základní pravidla ve hře , pravidla
zjednodušených sportovních her,
Osvojování činností
Základní fáze, organizace utkání –
losování, zahájení, počítání skóre,
ukončení
Správná technika přihrávek
Správná technika chytání míče
Vedení míče – dribling, noha
Střelba na koš
Pohyb s míčem a bez míče
průpravné sportovní hry - vybíjená,
minifotbal, minibasketbal,
minipřehazovaná
Úpoly
V rámci témat ,, Pohybové hry“ a
,,Průpravná kondiční cvičení“ je
možné zařazovat pohybové činnosti
z celé škály průpravných úpolů a
zdůrazňovat význam vhodné aktivní
obrany a přípravy na ni. Zařazujeme
průpravné přetahy a přetlaky.

OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,
1.5., 1.6., 1.8., 1.9., 1.10.,
1.11., 1.12., 1.13.
U: 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6.,
2.1., 2.10.
3.1., 3.2., 3.3., 3.4.,3.5,

Vazby, přesahy,
průřezová témata
OSV
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.3.1, 1.3.2
VDO
2.1, 2.2, 2.3

OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,
VMGES
1.5., 1.6., 1.8., 1.9., 1.10.,
3.1, 3.2
1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15.
MuV
U: 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6.,
4.1, 4.2, 4.3, 4.4
2.6.
EV
3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.6.
5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.1, 6.2, 6.4, 6.5, ,6.6, 6, 7
Hry lze dle uvážení
průběžně zařazovat do
předmětů během
OVO: 1.1.,1.2., 1.3., 1.4., 1.5., vyučování.
1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10.
Člověk a jeho svět:
volný čas - sport
U: 1.4.,1.5., 1.6.., 2.4.,3.1.,
3.2., 3.3.

Dopravní výchova:
dodržování pravidel

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 4.
Konkretizovaný výstup

-

-

-

-

-

-

Žák:
Chápe dle svých individuálních
předpokladů , že různá cvičení mají
různé účinky
Snaží se cviky správně provádět
-Adekvátně reaguje na zranění
spolužáka
Uvědomuje si svoje pohybové
přednosti a objevuje svoje
nedostatky, projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli pro zlepšení
úrovně své zdatnosti
Je schopen vyjmenovat základní
nevhodné činnosti, které ohrožují
jeho zdraví
Zná a snaží se dodržovat zásady
správného sezení, držení těla,
dýchání
Snaží se za pomoci učitele odstranit
únavu, zařazovat do režimu
korektivní cvičení
Podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu a snaží se
uplatňovat kondičně zaměřené
činnosti

Konkretizované učivo
Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační,
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení
Tato cvičení zařazujeme pravidelně
do pohybového režimu nejen
v hodinách TV. Především
v návaznosti na jejich svalová
oslabení jakým je např. dlouhodobé
sezení
- protahovací a napínací cvičení –
volená podle účelu následné
nebo předchozí činnosti a
pohybové úrovně žáků
- rychlostně silová cvičení
- vytrvalostní cvičení
- cvičení pro rozvoj kloubní
pohyblivosti a obratnosti
- cvičení dechová
- cvičení kompenzační – po
jednostranné zátěži
- cvičení pro správné držení těla
- cvičení vyrovnávací
- cvičení psychomotorická
- cvičení motivační, tvořivá,..
- cvičení v jiných předmětech
- cvičení pro přípravu organismu
před různými druhy pohyb.
činností tělových. chvilky

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,

průřezová témata
OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., OSV
1.5., 1.6., 1.7., 1.9
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5
U: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.6.,
1.3.1, 1.3.2
2.3., 2.10., 3.1. 3.2. 3.6.
VDO
2.1, 2.2, 2.3
VMGES
3.1, 3.2
MuV
4.1, 4.2, 4.3, 4.4
EV
5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7
Člověk a jeho svět: :
péče o tělo
duševní hygiena
Tělovýchovné chvilky
Zařazujeme průběžně do
výuky dle uvážení

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 4.

-

-

-

-

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:

Turistika v přírodě

Očekávané výstupy RVP

OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,
1.5.,1.6., 1.7., 1.8., 1.9.,1.10.,
Chápe, že turistika a pohyb
Aktivity spojené s vycházkou, výlety 1,15.
v přírodě patří k nejzdravějším
, školou v přírodě
pohybovým aktivitám, zná základní Způsob pohybu v terénu
U: 2.7., 2.9., 2.10.
pojmy spojené s vycházkou,
Správný oděv, obuv
výletem do přírody
První pomoc při drobných
Zvládá dle svých individuálních
poraněních
schopností techniku chůze, umí se
Stravování a pitný režim na sportovní
s pomocí rodičů připravit na
akci
turistickou akci
Chůze v terénu do 10 km, sáňkování
Uplatňuje základní zásady
podle možností
bezpečnosti a hygieny při turistice a Aplikace pohybových a sportovních
pobytu v přírodě, přesunu
her v prostředí
Snaží se respektovat ochranu
životního prostředí
Překonává příkorní překážky
Zná pravidla slušného chování
v přírodě a v dopravních
prostředcích

Vazby, přesahy,
průřezová témata
OSV
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.3.1, 1.3.2
VDO
2.1, 2.2, 2.3
VMGES
3.1, 3.2
MuV
4.1, 4.2, 4.3, 4.4
EV
5.1,5.2,5.3, 5.4
MeV
6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7
Člověk a jeho svět:
pozorování přírody
orientace v krajině
ochrana životního prostředí
ochrana před úrazem
Dopravní výchova:
chování na ulici a
v dopravních prostředcích

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

Žák:
Dodržuje a uplatňuje za pomoci
učitele pravidla bezpečnosti a
hygieny při atletických činnostech
Používá vhodný oděv, obuv
Zná a reaguje na smluvené pokyny, a
gesta, signály
Adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka
Podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu, uplatňuje
kondičně zaměřené činnosti,
projevuje přiměřenou samostatnost a
vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti
Snaží se o spojení pravidelné
každodenní pohybové činnosti se
zdravím a využívá nabízené
příležitosti
Zvládá jednoduše zhodnotit kvalitu
pohybové činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
Jedná v duchu fair play, snaží se
dodržovat pravidla, respektuje
opačné pohlaví
Aktivně se snaží zvládat základní
osvojované pojmy související
s během, skokem, hodem

Atletika
Bezpečnostní pravidla při atletických
činnostech
Základní disciplíny, částí atletického
hřiště, běžecké dráhy, skokanské
sektory, pomůcky pro měření
výkonů, úprava doskočiště
Průpravná cvičení pro jednotlivé
disciplíny
Startovní povely a signály
Vhodný sportovní oděv a obuv
Základy techniky běhů, skoků a hodů
Základní způsoby měření a
zaznamenávání výkonů
Běh
Průpravná cvičení pro ovlivňování
Běžecké rychlosti a vytrvalosti
Rozvoj běžecké abecedy
Nízký a polovysoký start
Rychlý běh do 60 m
Běh v terénu – podle výkonnosti
žáků
Vytrvalý běh na dráze do 600 m

OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., OSV
1.5., 1.6., 1.9., 1.10., 1.11., 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.13., 1.12, 1.14., 1.15.
1.1.5
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4
U: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.,
1.3.1, 1.3.2
1.6., 2.1., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.,
3.5.,3.6.
VDO
2.1, 2.2, 2.3
VMGES
3.1, 3.2, 3.3
MuV
4.1, 4.2, 4.3, 4.4
EV
5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

Žák:
Dokáže spolupracovat při
jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích
Dle svých schopností dokáže
pojmenovat části atletického hřiště,
užívá osvojované tělocvičné
názvosloví
Snaží se dle svých individuálních
předpokladů zvládnout základní
techniku startu, běhu, koku do dálky
a hodu míčkem z chůze i z rozběhu
Je schopen dle svých schopností
upravit doskočiště, připravit start
běhu – čáru, vydat pokyny pro start,
zorganizovat soutěž na úrovni třídy
Je schopen dle svých individuálních
schopností změřit a zapsat výkony
v osvojovaných disciplínách a
dokázat je porovnat s předchozími
výsledky
Snaží se dle svých individuálních
předpokladů orientovat
v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních
akcích ve škole popřípadě v místě
bydliště

Skok
Průpravná cvičení pro ovlivňování
odrazové síly a obratnosti¨
Skok do dálky s rozběhem
Základy rozměření rozběhu
Skok do dálky s rozběhem a
postupným odrazem
Průpravná cvičení pro skok do výšky
Hod
Hod na cíl
Průpravná cvičení pro hod
kriketovým míčkemHod míčkem z chůze – postupné
spojení s rozběhem
Hod míčkem s rozběhem
spojení rozběhu s odhodem

Člověk a jeho svět:
Člověk - pohyb
Výchova ke zdraví ochrana před úrazem
správná životospráva
zdravý životní styl
prevence proti nemocem
obranyschopnost
organismu

Matematika:
délka - měření
čas - měření

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
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Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele
pravidla bezpečnosti při gymnastických
cvičeních
- Aktivně se zapojuje do všech
pohybových činností
- Používá vhodný sportovní oděv a obuv
- Zná a reaguje na smluvené pokyny, a
gesta, signály aj. prostředky komunikace
učitele
- Snaží se dle svých individuálních
schopností jednoduše zhodnotit kvalitu
pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení
pohybové činnosti
- Dbá na správné dýchání
- Zvládá dle svých individuálních
schopností správné gymnastické držení
těla
- Zná a snaží se alespoň pasivně užívat
základní gymnastické pojmy
- Snaží se užívat osvojené tělocvičné
názvosloví na úrovni cvičence
- Snaží se v rámci svých individuálních
schopností předvést kotoul vpřed, vzad,
váhu předklonmo, stoj na lopatkách, stoj
na rukou s dopomocí, základy šplhu,
odraz z můstku, roznožku přes kozu,
chůzi na lavičce bez dopomoci

Gymnastika
Bezpečnostní pravidla při
gymnastických činnostech.
Vhodný oděv a obuv
Základní cvičební polohy, postoje,
pohyby paží, nohou, trupu
názvy nářadí a náčiní
Gymnastické držení těla a
Soustředěnost na cviky
Základní záchrana a dopomoc při
cvičeních
Akrobacie
Kotoul vpřed
Kotoul vzad
Váha předklonmo
Stoj na lopatkách
Průpravná cvičení pro zvládnutí stoje
na rukou s dopomocí
Přeskok
Odraz z můstku snožmo
výskok do dřepu s odrazem z můstku
roznožka přes kozu našíř

OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,
1.5., 1.6., 1.9., 1.10., 1.12.,
1.14.

OSV
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
U: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,1.5.,
1.3.1, 1.3.2
1.6., 2.1., 2.2., 2.2., 3.1., 3.2., VDO
3.3.,3.4., 3.5.
2.1, 2.2, 2.3
VMGES
3.1, 3.2, 3.3
MuV
4.1, 4.2, 4.3, 4.4
EV
5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Lavička
Chůze bez dopomoci – různé obměny
chůze
Cviky pro zpevnění těla a udržení
rovnováhy
Ribstole
Lezení, zavěšení, ručkování posilování
Šplh na tyči
Śplh do výšky dle individuálních
předpokladů, s úkolem vyšplhat co
nejvýše - spouštění ručkováním

Člověk a jeho svět:
ochrana před úrazem
správná životospráva
hygienické návyky
správné držení těla
zdravý životní styl
prevence nemocí
obranyschopnost
organismu
Hudební výchova:
estetické cítění
Dopravní výchova:
jízda na kole - rovnováha,
překonávání překážek

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

Žák:
Dodržuje a uplatňuje za pomoci
učitele pravidla bezpečnosti při
gymnastických cvičeních, rytmizaci,
relaxaci
Používá vhodný sportovní oděv a
obuv
Zná a reaguje na základní pokyny ,
gesta signály aj. prostředky
komunikace učitele
Snaží se zvládnout dle svých
individuálních schopností základní
estetický pohyb i s obměnami, udržet
estetické držení těla se správný
dýcháním
Dokáže předvést dle svých
individuálních schopností základy
tance, založené na kroku poskočném,
přísunném, přeměnném, základy
cvičení s náčiním
Je schopen dle svých individuálních
schopností předvést 1 tanec ve 2/4
nebo 3/4 taktu
Respektuje při tanci opačné pohlaví
V rámci svých individuálních
předpokladů zvládá polkový a
valčíkový krok, vyjádří pohybem
různé činnosti, představy, nálady

Rytmická a kondiční gymnastika
Bezpečnostní pravidla při
gymnastických a rytmizačních
činnostech
Vhodný oděv a obuv
Zdokonalování estetického
pohybového projevu a rytmického
cítění
Základní hudebně pohybové vztahy
– rytmus, tempo, takt, melodie
změny poloh, obměny tempa rytmu
Základy tanců založených na kroku
poskočném, přísunném, přeměnném
takt 2/4, 3/4
Základy cvičení s náčiním, využití
netradičního náčiní

OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., OSV
1.5., 1.6., 1.7., 1.9., 1.10., 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.11.
1.1.5
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
U: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.3.1, 1.3.2
1.6., 2.1, 2.2, 3.1., 3.3.
VDO
2.1, 2.2, 2.3
VMGES
3.1, 3.2.
MuvV
4.1, 4.2, 4.3, 4.4
EV
5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7
Hudební výchova melodie, rytmus, tempo,
takt 2/4, 3/4, tanec
Člověk a jeho svět: :
společenské chování

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
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Ročník: 5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Žák:
- Dokáže a uplatňuje za pomoci učitele
pravidla bezpečnosti a hygieny při
pohybových hrách
- Používá vhodný oděv, obuv
- Zná a reaguje na pokyny, signály, gesta
- Uvědomuje si nebezpečí při hrách a snaží
se jim zabránit
- Zvládá dle svých individuálních
předpokladů odpovídající počet
pohybových her a zná jejich zaměření
- Dokáže se dohodnout na spolupráci
družstva, samostatně vytvářet hry a
vyhledávat varianty známých her a
zorganizovat nenáročnou hru na úrovni
třídy, zaznamenat výsledek a pomáhat při
rozhodování
- Zvládá dle svých schopností základní
pojmy osvojovaných činností
- Jedná v duchu fair play, pozná a označí
přestupky proti pravidlům a snaží se na
ně adekvátně reagovat, snaží se
spolupracovat se spoluhráči, respektovat
opačné pohlaví
- Chápe hru jako vhodný prostředek
zábavy, snaží se ji využívat
- Snaží se orientovat v informačních
zdrojích o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole, popřípadě
v místě bydliště

Pohybové hry
Funkce her, pravidla, náčiní
variace her jednoho druhu
Využití přírodního prostředí
Využití netradičního náčiní
Sportovní hry
Vhodný oděv a obuv při hrách
Základní pravidla ve hře, pravidla
zjednodušených sportovních her
Základní fáze, organizace utkání –
losování, zahájení, počítání skóre,
ukončení
Vlastní nácvikSprávná technika přihrávek
Správná technika chytání míče
vedení míče – dribling, noha
Střelba na koš
Pohyb s míčem a bez míče
Průpravné sportovní hry - vybíjená,
minifotbal, minibasketbal,
minipřehaz.
Úpoly
V rámci témat ,, Pohybové hry“ a
,,Průpravná kondiční cvičení“ je
možné zařazovat pohybové činnosti
z celé škály průpravných úpolů a
zdůrazňovat význam vhodné aktivní
obrany a přípravy na ni. Zařazujeme
průpravné přetahy a přetlaky.

OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,
1.5., 1.6., 1.8., 1.9., 1.10.,
1.11., 1.12., 1.13., 1.15.
U: 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6.,
2.1., 2.10.
3.1., 3.2., 3.3., 3.4.,3.5,
OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,
1.5., 1.6., 1.8., 1.9., 1.10.,
1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15.
U: 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6.,
2.6.
3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.6.

Vazby, přesahy,
průřezová témata
OSV
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.3.1, 1.3.2
VDO
2.1, 2.2, 2.3
VMGES
3.1, 3.2
MuV
4.1, 4.2, 4.3, 4.4
EV
5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.1, 6.2, 6.4, 6.5, ,6.6, 6, 7

Hry lze dle uvážení
průběžně zařazovat do
předmětů během
OVO: 1.1.,1.2., 1.3., 1.4., 1.5., vyučování.
1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10.
Člověk a jeho svět::
U: 1.4.,1.5., 1.6.., 2.4.,3.1.,
volný čas - sport
3.2., 3.3.
Dopravní výchova:
dodržování pravidel
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

Žák:
Chápe dle svých individuálních
předpokladů , že různá cvičení mají
různé účinky
Snaží se cviky správně provádět
Uvědomuje si svoje pohybové
přednosti a objevuje svoje
nedostatky, projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli pro zlepšení
úrovně své zdatnosti
Je schopen vyjmenovat základní
nevhodné činnosti, které ohrožují
jeho zdraví
Zná a snaží se dodržovat zásady
správného sezení, držení těla,
dýchání
Snaží se za pomoci učitele odstranit
únavu
Podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu a snaží se
uplatňovat kondičně zaměřené
činnosti

Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační,
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení
Tato cvičení zařazujeme pravidelně
do pohybového režimu nejen
v hodinách TV. Především
v návaznosti na jejich svalová
oslabení jakým je např. dlouhodobé
sezení
- protahovací a napínací cvičení
– volená podle účelu následné
nebo předchozí činnosti a
pohybové úrovně žáků
- rychlostně silová cvičení
- vytrvalostní cvičení
- cvičení pro rozvoj kloubní
pohyblivosti a obratnosti
- cvičení dechová
- cvičení kompenzační – po
jednostranné zátěži
- cvičení pro správné držení těla
- cvičení vyrovnávací
- cvičení psychomotorická
- cvičení motivační, tvořivá,..
- cvičení v jiných předmětech
- cvičení pro přípravu organismu
před různými druhy pohyb.
činností tělovýchovné chvilky

OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., OSV
1.5., 1.6., 1.7., 1.9.
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5
U: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.6.,
1.3.1, 1.3.2
2.3., 2.10., 3.1. 3.2. 3.6.
VDO
2.1, 2.2, 2.3
VMGES
3.1, 3.2
MuV
4.1, 4.2, 4.3, 4.4
EV
5.2, 5.3, 5.4
MeV
6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7
Člověk a jeho svět:
péče o tělo
duševní hygiena
Tělovýchovné chvilky
Zařazujeme průběžně do
výuky dle uvážení
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:

-

-

-

-

Turistika v přírodě

OVO: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,
OSV
1.5.,1.6., 1.7., 1.8., 1.9.,1.10., 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
Chápe, že turistika a pohyb v přírodě Aktivity spojené s vycházkou, výlety 1.13, 1.14, 1,15.
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
patří k nejzdravějším pohybovým
, školou v přírodě
1.3.1, 1.3.2
aktivitám, zná základní pojmy
Způsob pohybu v terénu
U: 2.7., 2.9., 2.10.
VDO
spojené s vycházkou, výletem do
Správný oděv, obuv
2.1, 2.2, 2.3
přírody
První pomoc při drobných
Zvládá dle svých individuálních
poraněních
VMGES
schopností techniku chůze, umí se
Stravování a pitný režim na sportovní
3.1, 3.2
s pomocí rodičů připravit na
akci
turistickou akci
Chůze v terénu do 10 km, sáňkování
MuV
Uplatňuje základní zásady
podle možností
4.1, 4.2, 4.3, 4.4
bezpečnosti a hygieny při turistice a Aplikace pohybových a sportovních
EV
pobytu v přírodě, přesunu
her v prostředí
5.1,5.2,5.3, 5.4
Snaží se respektovat ochranu
životního prostředí
MeV
Překonává příkorní překážky
6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7
Zná pravidla slušného chování
v přírodě a v dopravních prostředcích
Člověk a jeho svět:
Snaží se dle svých individuálních
pozorování přírody
předpokladů orientovat
orientace v krajině
v informačních zdrojích o
ochrana životního
pohybových aktivitách a sportovních
prostředí
akcích ve škole popřípadě, v místě
ochrana před úrazem
bydliště
Dopravní výchova:
chování na ulici a
v dopravních prostředcích
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Vazby, přesahy,

Očekávané výstupy RVP

průřezová témata
Sportovní hry:
-

-

-

-

dbá na bezpečnost, svojí i soupeřovu,
objasní důvody nepoužívání řetízků,
prstenů atd.
začíná se seznamovat s taktickým
myšlením (např. postavení hráče) a
taktikou her a dodržuje ji ve hře (za
pomoci spoluhráčů i učitele)
seznamuje se začíná používat
základní pojmy spojené se sportovní
hrou (náčiní, části hřiště)
podřizuje se stanoveným pravidlům
určených učitelem a sportovní hrou
postupně se seznamuje
s dovednostmi s různými míči
začíná používat HČJ jako základní
stavební kameny pro hru
využívá různé druhy průpravných her
k rozvoji schopností a dovedností
využívá stanovené pomůcky
vyhledává radostný pocit ze hry,
snaží se uznat soupeře
provádí úpravu hřišť před a po utkání
soutěží v rámci Poprasku
seznamuje se a začíná používat
- vybíjené, drobné pohybové hry
základní HČJ: házení a chytání míče,
hází s protilehlou nohou vpředu

OVO:
4.1
4.2
4.4
5.1
6.1
6.2

OSV:
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

U:
4.1
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.10
6.1
6.4
6.5

MuV:
4.1
EV:
5.4
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

zvyšuje obratnostní schopnosti a
dovednosti, orientuje se ve hře
hraje vybíjenou a drobné pohybové
hry
seznamuje se a začíná používat
- košíková
základní HČJ: přihrávání (jednoruč i
obouruč) na místě i za pohybu,
používá driblink P i L rukou, užívá
střelby z místa, uvolňuje se bez míče
i s míčem,
hraje průpravné hry

-

seznamuje se a začíná používat
- kopaná (hoši)
základní HČJ: přihrávání (po zemi na
krátkou a střední vzdálenost),
zpracování míče, střelba (z místa a po
vedení míče), obcházení soupeře
s míčem, odebírání míče
hraje kopanou

-

hraje hry

-

seznamuje se s bezpečnostními a
Atletika:
provozními předpisy hřiště,
tělocvičny
seznamuje se se sportovišti a náčiním
pro jednotlivé disciplíny
soutěží v rámci Poprasku

-

-

- florbal, přehazovaná, frisbee, ringo
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

seznamuje se se základními
atletickými pravidly
začíná vnímat běhy, hody a skoky
jako přirozené disciplíny pro rozvoj
organismu
seznamuje se s různými druhy
průpravných cvičení pro rozvoj
techniky
seznamuje se se správným
názvoslovím
seznamuje se se správnou technikou - běhy (SBC, technika běhu, rychlý
běhu
běh 60m, vytrvalostní běh 600 - 800
začíná používat startovní povely
m, běh terénem 15 minut, nízký start)
rozliší zlepšení v krátkém a dlouhém
běhu
rozlišuje horizontální a vertikální
- skoky (skok do dálky z rozběhu
skoky
s dopadem do dřepu, dálka z místa,
seznamuje se a rozvíjí odrazové
skok do výšky - nůžky)
schopnosti a techniku skoku
žák rozliší druh odrazu (z jedné nebo
z obou nohou)
využívá průpravných skoků
seznamuje se s bezpečností při
- hody a vrhy (hod míčkem z místa,
cvičení, začíná používat spojení hodu hod z krátkého rozběhu, různá
s rozběhem, předvede hod z krátkého průpravná cvičení, vrh koulí z místa)
rozběhu
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

seznamuje se s bezpečností při vrhu
koulí, s držením náčiní, ukáže hod
z místa
uvědomuje si rozdíl mezi vrhem a
hodem
Gymnastika:

-

-

-

seznamuje se s bezpečností při
cvičení na nářadí a náčiní
využívá bezpečnostní pomůcky
(žíněnky)
začíná s pomocí učitele připravovat a
uklízet nářadí
seznamuje se se základní
terminologií a reaguje na povely
učitele
používá přiměřeného oděvu
užívá různá průpravná cvičení
dodržuje režim stanovený pro cvičení
v tělocvičně
žák se seznamuje a systematicky se
učí záchranu cvičícího
seznamuje se s různými druhy
gymnastických náčiní pro rozvoj
jednotlivých schopností (tyč, lavičky,
obruče, malé činky, švihadla, plné
míče, gumové míče)
používá netradiční náčiní (pet lahve,
gumy, víčka)
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

používá kotoul vpřed a jeho
- akrobacie
modifikace
používá kotoul vzad a jeho
modifikace
provede průpravná cvičení pro stoj na
rukou (zpevňování)
provede stoj na lopatkách „svíčka“
provede stoj na rukou s dopomocí
všechna cvičení aplikuje
v jednoduché kombinaci cviků
užívá jednoduché skoky („čertík“,
„nůžky“...)
užívá základní rovnovážné cviky
používá odrazová průpravná cvičení
(švihadla, lavička...)
provede odraz z gymnastického
můstku
na rozběh naváže odraz
z gymnastického můstku
provede roznožku přes kozu na šíř

- přeskok

provede náskok do vzporu na nižší
hrazdě
provede sešin, zákmihem seskok
používá průpravná cvičení pro
výmyk
provede průvlek ve visu

- hrazda
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

používá chůze + doprovodné pohyby - kladina
paží (lavičky, nízká kladina)
používá obraty + doprovodné pohyby
paží (lavičky, nízká kladina)

-

používá houpání
provede u záhupu seskok

- kruhy

-

provede základní rytmická cvičení
využívá hudbu
používá polku, valčík - základní
kroky

- estetické, koordinační cviky,
cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem (rytmická gymnastika,
tance)

-

používá tyč k vyrovnávacím cvičení, - používá náčiní přiměřeně k věku
posilování…
(průběžné zařazení v hodinách, např.
používá švihadla pro odrazová
v rozcvičkách)
cvičení
používá obruče - koordinace,
manipulace
používá malé činky - rozvoj síly
používá lavičky - obratnost,
odrazová cvičení, rovnovážná
cvičení, posilování
používá míče - koordinace,
manipulace, posilování, vyrovnávací
cvičení
používá netradiční náčiní - gumy, pet
láhve…

-

-

-
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

seznamuje se s bezpečností při
úpolových cvičeních
předvede jednoduché cviky na
zpevňování a uvolňování těla a jeho
částí
hraje úpolové hry

Úpoly:
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Vazby, přesahy,

Očekávané výstupy RVP

průřezová témata
-

-

dbá na bezpečnost, svojí i soupeřovu, Sportovní hry:
nepoužívá řetízky, prsteny atd.
seznamuje se dále s taktickým
myšlením a taktikou her a dodržuje ji
ve hře (za pomoci spoluhráčů i
učitele)
používá základní pojmy spojené se
sportovní hrou (náčiní, části hřiště)
seznamuje se a podřizuje pravidlům
nových her
chápe základní role ve hře, pravidla
zjednodušených sportovních her
provádí úpravu hřišť před a po utkání
seznamuje se dále s dovednostmi
s různými míči
začíná využívat osvojených HČJ
využívá různé druhy průpravných her
k rozvoji schopností a dovedností
využívá stanovené pomůcky
vyhledává radostný pocit ze hry,
snaží se uznat soupeře
rozpozná základní rozdíly mezi
jednotlivými druhy sportovních her
snaží se pomáhat při rozhodování
soutěží v rámci Poprasku
používá základní HČJ: házení a
chytání míče

- přehazovaná

OVO:
4.1
4.2
4.4
5.1
6.1
6.2
6.3
6.4
U:
4.1
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.9
5.10
6.1
6.4
6.5

OSV:
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
MuV:
4.1
4.2
EV:
5.3
5.4
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

orientuje se ve hře
chápe význam přehazované pro
pozdější výuku odbíjené
hraje přehazovanou
seznamuje se a začíná používat HČJ: - florbal
jednoduchá manipulace s hokejkou,
provádí přihrávky, střelbu, uvolňuje
se, obchází protihráče
hraje utkání
seznamuje se s novými a dále
- košíková
zdokonaluje HČJ: přihrávání
(jednoruč i obouruč) na místě i za
pohybu, používá driblink P i L rukou,
užívá střelby z místa, uvolňuje se bez
míče i s míčem, kryje útočníka
s míčem i bez míče, doskakování
řeší situace jeden proti jednomu
hraje utkání
při utkání používá osobní obranu a
základní herní kombinace
seznamuje se s novými a dále
- kopaná
zdokonaluje HČJ: přihrávání (po
zemi na krátkou a střední
vzdálenost), zpracování míče, střelba
(z místa a po vedení míče), obcházení
soupeře s míčem, odebírání míče
hraje kopanou
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

hraje hry

-

seznamuje se s bezpečnostními a
provozními předpisy hřiště,
tělocvičny
připravuje pomůcky a sektory pro
cvičení
soutěží v rámci Poprasku
opakuje si a seznamuje se dále se
správným názvoslovím
opakuje si základní atletická pravidla
seznamuje se a začíná používat různé
druhy průpravných cvičení pro
rozvoj techniky
dále se seznamuje se základními
technikami atletických disciplin
předvede rozcvičení

- beach přehazovaná, frisbee,
vybíjené, házená, ringo
Atletika:

-

-

zdokonaluje běžeckou techniku
opakuje si a užívá startovní povely
rozliší hladký, štafetový a
překážkový běh
seznamuje se se základy techniky na
překážkách
seznamuje se s činnostmi se
štafetovým kolíkem, nacvičuje
předávky

- běhy (SBC, technika běhu, rychlý
běh 60 - 150m, vytrvalostní běh 800 1500m, běh terénem 15 minut, nízký
start, štafety, překážky)

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

žák používá nůžkový skok a
seznamuje se s flopem, zdokonaluje
techniku nůžkového skoku, využívá
průpravných skoků
zdokonaluje techniku skoku
dalekého, používá skrčnou techniku,
vyměřuje si rozběh, využívá
průpravných skoků

- skoky (skok do dálky z rozběhu,
dálka z místa, skok do výšky - nůžky,
flop)

začíná aplikovat vrh z pohybu,
používá průpravných cvičení
spojuje hod s rozběhem, seznamuje
se s různými průpravnými cvičeními
pro zdokonalení techniky

- hody a vrhy (hod míčkem
z rozběhu, různá průpravná cvičení,
vrh koulí z místa a z překroku)

Gymnastika:
-

-

seznamuje se s bezpečností při
cvičení na nářadí a náčiní
využívá bezpečnostní pomůcky
(žíněnky)
s pomocí učitele připravuje a uklízí
nářadí
seznamuje se se základní
terminologií a reaguje na povely
učitele
používá přiměřeného oděvu
užívá různá průpravná cvičení
dodržuje režim stanovený pro cvičení
v tělocvičně

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

žák se seznamuje a používá záchranu
cvičícího
používá různé druhy gymnastických
náčiní pro rozvoj jednotlivých
schopností (tyč, lavičky, obruče,
malé činky, švihadla, plné míče,
gumové míče)
používá netradiční náčiní (pet lahve,
gumy, víčka)
- akrobacie

-

provede stoj na rukou
provede kotoul letmo
používá obtížnější rovnovážné cviky
(např. váha + kombinace)
používá obraty + kombinace skoků

-

používá odrazová cvičení
provede roznožku na šíř - opakování
provede skrčka přes kozu na šíř
provede roznožka přes kozu na dél

- přeskok

-

provede výmyk a zákmihem seskok

- hrazda

-

provede náskoky na kladinu
provede seskoky z kladiny
používá rovnovážné prvky

- kladina

-

provede vis vznesmo

- kruhy

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

používá základní kroky aerobiku zdůraznění rytmu
provede jednoduchý taneček (dle
individuálních schopností dětí)

- estetické, koordinační cviky,
cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem (rytmická gymnastika,
tance)

používá tyč k vyrovnávacím cvičení, - používá náčiní přiměřeně k věku
posilování…
(průběžné zařazení v hodinách, např.
používá švihadla pro odrazová
v rozcvičkách
cvičení
používá obruče - koordinace,
manipulace
používá malé činky - rozvoj síly
používá lavičky - obratnost,
odrazová cvičení, rovnovážná
cvičení, posilování
používá míče - koordinace,
manipulace, posilování, vyrovnávací
cvičení
používá netradiční náčiní - gumy, pet
láhve…
seznamuje se s jednoduchými postoji, Úpoly:
pády
hraje úpolové hry
dodržuje zásady bezpečnosti při
úpolových cvičeních
chová se v duchu fair play

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

žák se seznamuje s kurzovní výukou Lyžování - kurs (ovlivněn
na horách, programem kurzu a
sněhovými podmínkami):
s denním režimem
seznamuje se s bezpečnostními
předpisy na lyžařském výcviku,
seznamuje se a dodržuje předpisy pro
ubytování
na lyžích dodržuje stanovená
pravidla
seznamuje se s lyžařským
vybavením, které používá
používá vhodný oděv
seznamuje se s pojmy z lyžařské
terminologie a reaguje na povely
učitele
žák je rozřazen do družstva podle
lyžařských dovedností
seznamuje se s různými průpravnými
cvičeními, které se snaží používat
seznamuje se s hrami na sněhu
seznamuje se teoreticky s
nebezpečím na horách a jak mu
předcházet
- sjezdové lyžování: nošení lyží,
manipulace s lyžemi na místě, jízda
žák se seznamuje se základní
na vleku, zastavení na P a L stranu,
manipulací s lyžemi (s nazouváním a pády a vstávání, odšlapování,
vyzouváním, obraty, pohyb těžiště)
sjíždění - pluh, oblouky v pluhu,
požívá jízdu na vleku
vlnovka, základní kročný oblouk,
carving - jízda po hranách

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

seznamuje se a používá zastavení na
P i L stranu - seznamuje se a začíná
používat správný způsob vstávání po
pádu
seznamuje se s odšlapováním a
základními oblouky pro sjíždění,
které začíná používat

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Vazby, přesahy,

Očekávané výstupy RVP

průřezová témata
-

-

-

dbá na bezpečnost, svojí i soupeřovu, Sportovní hry:
nepoužívá řetízky, prsteny atd.
seznamuje se dále s taktickým
myšlením a taktikou her a dodržuje ji
ve hře, řeší složitější taktické situace
používá základní pojmy spojené se
sportovní hrou (náčiní, části hřiště)
seznamuje se a podřizuje pravidlům
nových her
chápe základní role ve hře, pravidla
zjednodušených sportovních her
provádí úpravu hřišť před a po utkání
seznamuje se dále s dovednostmi
s různými míči
využívá osvojených a dále se
zdokonaluje v HČJ
využívá různé druhy průpravných her
k rozvoji schopností a dovedností
využívá stanovené pomůcky
vyhledává radostný pocit ze hry,
uznává hodnoty soupeře
objasní a rozpozná základní rozdíly
mezi jednotlivými druhy sportovních
her
pomáhá a zdokonaluje se při
rozhodování
zvyšuje svůj podíl na rozhodování při
hře

OVO:
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
6.1
6.2
6.3
6.4
U:
4.1
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.9
5.10
6.1
6.2
6.4
6.5

OSV:
1.1.1
1.1.2
1.1.5
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3.1
MuV:
4.1
4.2
4.3
EV:
5.3
5.4

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

koriguje své chování při vypjatých
psychických situací
soutěží v rámci Poprasku
seznamuje se a začíná používat HČJ: - volejbal
odbití obouruč vrchem i spodem,
přihrává, nahrává, používá spodní
podání
hraje průpravné hry
pokouší se rozhodovat utkání
seznamuje se a začíná používat HČJ: - házená
přihrávání (jednoruč) na místě i za
pohybu, driblink P i L rukou, střelba
z místa a z náskoku, uvolňuje se bez
míče i s míčem
hraje průpravné hry
dále rozvíjí a používá základní HČJ - kopaná
(útočné i obranné): výběr místa
(uvolňování, nabíhání), přihrávání
(po zemi na krátkou a střední
vzdálenost, přihrávka hlavou),
zpracování míče, střelba (z místa a po
vedení míče), obcházení soupeře
s míčem; odebírání míče, činnost
brankáře, obsazování hráče,
obsazování prostoru

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

- beach přehazovaná, přehazovaná,
frisbee, pálkovací hry, ringo,
streetbal, florbal, košíková, beach
volejbal

-

hraje hry

-

seznamuje se s bezpečnostními a
Atletika:
provozními předpisy hřiště, sauny,
tělocvičny
rozvíjí kondici
připravuje pomůcky a sektory pro
cvičení
soutěží v rámci Poprasku
používá různá průpravná cvičení
rozvíjí techniku atletických disciplin
dodržuje základní atletická pravidla
předvede rozcvičení
rozlišuje význam rekreačního a
výkonnostního sportu
užívá správné názvosloví
jednotlivých atletických disciplín
pokouší se zorganizovat jednoduchou
soutěž
uvědomuje si význam zvyšování
kondice na podporu zdravý
organismu
koriguje své chování ve vypjatých
situacích v soutěži

-

-

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

zdokonaluje dále běžeckou techniku
reaguje správně na startovní povely
rozlišuje hladký, štafetový a
překážkový běh
zdokonaluje techniku běhu přes
překážky, užívá průpravných cvičení
předvede štafetovou předávku
žák používá nůžkový skok a flop,
zdokonaluje techniku flopu, využívá
průpravné skoky
zdokonaluje skrčnou techniku,
vyměřuje si rozběh, využívá
průpravné skoky
vrhá z pohybu a používá různé
průpravné odhody
předvede hod z plného rozběhu,
používá průpravná cvičení
uvědomuje si rozdíl mezi vrhem a
hodem
seznamuje se s bezpečností při
cvičení na nářadí a náčiní
využívá bezpečnostní pomůcky
(žíněnky)
s pomocí učitele připravuje a uklízí
nářadí
chápe základní terminologii a reaguje
na povely učitele

- běhy (SBC, technika běhu, rychlý
běh 60 - 200m, vytrvalostní běh 800 1500m, běh terénem 20 minut, nízký
a polovysoký start, štafety, překážky)

- skoky (skok do dálky skrčným
způsobem, skok do výšky - nůžky,
flop, průpravné skoky)

- hody a vrhy (hod míčkem
z rozběhu, různá průpravná cvičení,
vrh koulí z místa a z překroku, koule
3 a 4kg.)

Gymnastika:

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

používá přiměřeného oděvu
užívá různá průpravná cvičení
dodržuje režim stanovený pro cvičení
v tělocvičně
používá záchranu cvičícího i při
náročnějších cvičeních
rozlišuje mezi záchranou a dopomocí
používá různé druhy gymnastických
náčiní pro rozvoj jednotlivých
schopností (tyč, lavičky, obruče,
malé činky, švihadla, plné míče,
gumové míče)
používá netradiční náčiní (pet lahve,
gumy, víčka)
provede přemet stranou
užívá opakování prvků
v jednoduchých kombinacích
(gymnastické řady)
používá obraty

- akrobacie

- přeskok

-

provede skrčku přes kozu na dél
provede roznožku s oddáleným
můstkem
užívá odrazy z trampolíny

-

provede výmyk - přešvihy - seskok

- hrazda

-

-

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

používá opakování jednotlivých
cviků
používá poskoky, klus

- kladina

- kruhy
-

používá houpání s obraty
provede komíhání
provede u záhupu seskok

-

používá další formy aerobiku
využití náčiní pro moderní
gymnastiku (švihadla, míče, obruče,
lenty...)

-

používá tyč k vyrovnávacím cvičení, - používá náčiní přiměřeně k věku
posilování…
(průběžné zařazení v hodinách, např.
používá švihadla pro odrazová
v rozcvičkách
cvičení
používá obruče - koordinace,
manipulace
používá malé činky - rozvoj síly
používá lavičky - obratnost,
odrazová cvičení, rovnovážná
cvičení, posilování
používá míče - koordinace,
manipulace, posilování, vyrovnávací
cvičení
používá netradiční náčiní - gumy, pet
láhve…

-

-

-

- estetické, koordinační cviky,
cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem (rytmická gymnastika
tance)

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 8
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

používá jednoduché postoje, pády
hraje úpolové hry
dodržuje zásady bezpečnosti při
úpolových cvičeních
chová se v duchu fair play

Úpoly:
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Vazby, přesahy,

Očekávané výstupy RVP

průřezová témata
-

-

-

-

opakování všech sportovních her a
Sportovní hry:
jejich zdokonalování
dbá na bezpečnost, svojí i soupeřovu,
nepoužívá řetízky, prsteny atd.
zdokonaluje taktické myšlení a
taktiku her, řeší složitější taktické
situace
používá základní pojmy spojené se
sportovní hrou (náčiní, části hřiště)
chápe základní role ve hře
provádí úpravu hřišť před a po utkání
využívá osvojených a dále se
zdokonaluje v HČJ
využívá různé druhy průpravných her
k rozvoji schopností a dovedností
využívá stanovené pomůcky
vyhledává radostný pocit ze hry,
uznává hodnoty soupeře
objasní a rozpozná základní rozdíly
mezi jednotlivými druhy sportovních
her
snaží se samostatně rozhodovat
podílí se na pořádání turnajů
koriguje své chování při vypjatých
psychických situací
snaží se odhadnout, která hra je
vhodná pro určitý věk, počet hráčů a
prostředí
soutěží v rámci Poprasku

OVO:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
U:
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.9
5.10

OSV:
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3.1
1.3.2
MuV:
4.1
4.2
4.3
4.4
EV:
5.3
5.4

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

dále rozvíjí a používá základní HČJ - kopaná
(útočné i obranné): výběr místa
(uvolňování, nabíhání), přihrávání
(po zemi na krátkou a střední
vzdálenost, přihrávka hlavou),
zpracování míče, střelba (z místa a po
vedení míče), obcházení soupeře
s míčem; odebírání míče, činnost
brankáře, obsazování hráče,
obsazování prostoru
hraje utkání
- volejbal
dále rozvíjí a používá HČJ: odbití
obouruč vrchem i spodem, přihrává,
nahrává, používá spodní podání
základy herních systémů (střední u
sítě je nahrávačem)
hraje utkání

-

hraje hry

-

seznamuje se s bezpečnostními a
provozními předpisy hřiště, sauny,
tělocvičny
rozvíjí kondici
připraví pomůcky a sektory pro
cvičení
soutěží v rámci Poprasku

-

-

-

-

- beach volejbal, přehazovaná, beach
přehazovaná, frisbee, pálkovací hry,
ringo, streetbal, florbal, košíková
Atletika:

6.1
6.2
6.4
6.5
6.6
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Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

používá různá průpravná cvičení
rozvíjí dále techniku atletických
disciplin a seznamuje se s novými
disciplínami
dodržuje a aplikuje základní atletická
pravidla
předvede rozcvičení
rozlišuje význam rekreačního a
výkonnostního sportu
užívá správné názvosloví
jednotlivých atletických disciplin
pokouší se zorganizovat jednoduchou
soutěž
uvědomuje si význam zvyšování
kondice na podporu zdravý
organismu
koriguje své chování ve vypjatých
situacích v soutěži
rozpozná význam atletiky pro
jednotlivé sporty
samostatně se připravuje na cvičení
uvědomuje si důležitost rozcvičení
jako prevenci zranění
zdokonaluje dále běžeckou techniku
reaguje správně na startovní povely
vysvětlí rozdíly mezi hladkým,
štafetovým a překážkovým během

- běhy (SBC, technika běhu, rychlý
běh 60 - 300m, vytrvalostní běh 800 1500m, běh terénem 30 minut, nízký
a polovysoký start, štafety, překážky)
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Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

-

zdokonaluje techniku běhu přes
překážky, užívá průpravných cvičení,
předvede běh přes překážky
předvede štafetovou předávku,
absolvuje štafetový běh
používá nůžkový skok a flop,
zdokonaluje techniku flopu, využívá
průpravné skoky
předvede skrčnou techniku,
seznamuje se s dalšími technikami
skoku dalekého, využívá průpravné
skoky
zlepšuje odrazovou techniku

- skoky (skok do dálky skrčným
způsobem + další techniky skoku,
skok do výšky - nůžky, flop,
průpravné skoky)

seznamuje se a používá vrh sunem,
zdokonaluje vrh z překroku, používá
širokou škálu průpravných odhodů
předvede hod z plného rozběhu,
používá průpravná cvičení
seznamuje se s průpravnými
cvičeními pro hod oštěpem a diskem,
používá průpravné hody
vysvětlí rozdíl mezi vrhem a hodem

- hody a vrhy (hod míčkem
z rozběhu, různá průpravná cvičení,
vrh koulí z překroku a sunem, koule
3 a 4 a 5kg, průpravná cvičení pro
hod oštěpem a diskem)

Gymnastika:
-

seznamuje se s bezpečností při
cvičení na nářadí a náčiní
využívá bezpečnostní pomůcky
(žíněnky)
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Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

připravuje a uklízí nářadí
chápe základní terminologii a reaguje
na povely učitele
používá přiměřeného oděvu
užívá různá průpravná cvičení
dodržuje režim stanovený pro cvičení
v tělocvičně
používá záchranu cvičícího i při
náročnějších cvičeních
rozlišuje mezi záchranou a dopomocí
používá různé druhy gymnastických
náčiní pro rozvoj jednotlivých
schopností (tyč, lavičky, obruče,
malé činky, švihadla, plné míče,
gumové míče)
používá netradiční náčiní (pet lahve,
gumy, víčka)
tvoří samostatně gymnastickou
sestavu,
aplikuje zvládnuté prvky

- akrobacie

-

provede skrčku přes bednu na šíř
provede roznožku přes bednu na šíř

- přeskok

-

provede výmyk - přešvihy - sešin
(podmet)

- hrazda

-

aplikuje zvládnuté prvky ve vlastní
sestavě

- kladina
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Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

- provede vis vznesmo
- provede vis střemhlav
- provede vis vznesmo

- kruhy

- aplikuje zvládnuté prvky do jednoduché - estetické, koordinační cviky,
sestavy s hudbou
cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem (ryt. gymnastika, tance)
- používá tyč k vyrovnávacím cvičení,
- používá náčiní přiměřeně k věku
posilování…
(průběžné zařazení v hodinách, např.
- používá švihadla pro odrazová cvičení v rozcvičkách
- používá obruče - koordinace,
manipulace
- používá malé činky - rozvoj síly
- používá lavičky - obratnost, odrazová
cvičení, rovnovážná cvičení, posilování
- používá míče - koordinace, manipulace,
posilování, vyrovnávací cvičení
- používá netradiční náčiní - gumy, pet
láhve…
- zvládá jednoduché postoje, pády
- hraje hry s využitím úpolů
- dodržuje zásady bezpečnosti při
Úpoly:
úpolových cvičeních
- začíná si uvědomovat následky zneužití
bojových umění
- chová se v duchu fair play
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Výchova ke zdraví
Charakteristika předmětu :
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví přináší základní podněty pro pozitivní
ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování). Žáci se s nimi seznamují a zkouší je aplikovat ve svém životě. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci
poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, způsob jeho ochrany i problémy s nemocí či s poškozením zdraví, seznamují se s riziky, která zdraví ohrožují
v běžných i mimořádných situacích. Hledají cesty, které vedou k posílení či zachování zdraví, osvojují si dovednosti a způsoby chování a získávají míru
odpovědnosti za zdraví vlastní i ostatních.
Důležitým faktorem při výuce jsou praktické dovednosti aplikované v modelových situacích při výuce i životě školy. Zpočátku je vzdělávání ovlivněno
vyučujícím, postupně je kladen důraz na větší samostatnost žáků a jejich odpovědnost v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se zdravím.
Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví je úzce propojena s oborem Tělesná výchova i s dalšími vzdělávacími oblastmi, ale i se samotným životem školy.
Vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a propojení všech složek – sociální, psychické a fyzické a učí je být za ně zodpovědný. Žáci si osvojují zdravý
životní styl i účelné chování při ohrožení v každodenních i mimořádných událostech. Výchova ke zdrvaí obsahuje i výchovu k mezilidským vztahům a prolíná
se s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova – prohloubení poznatků o sobě, vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manželství, rodině, šloe a
skupině vrstevníků.

Ve většině případů mezipředmětové vztahy nalezneme např. v hodinách:
 literární výchova - dramatizace (vyjádření nálad, pocitů, činností )
 prvouka, přírodověda - (zdravý životní styl- péče o tělo, hygiena…)
 výchova k občanství (člověk jako jedinec ve společnosti, stát a právo, rodina, kolektiv, vztahy v kolektivu, ochrana zdraví,
temperament…)
Pedagogové cíleně, průběžně, vhodně a na základě vzniklých situací ve třídních kolektivu začleňují do výuky všechna průřezová témata,
nejčastěji je to osobnostní a sociální výchova.
Ročník
Počet hodin

Výchovné a vzdělávací strategie

2. stupeň
6.
1

7.
1

8.
1

9.
1
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Výuka tělesné výchovy přispívá k rozvoji klíčových kompetencí žáků:
Strategie vedoucí k osvojení kompetence k učení:
- poznávání zdraví jako důležité životní hodnoty v kontextu dalších životních hodnot
- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených příjemným
prostředím a atmosférou příznivých vztahů
- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje

Strategie vedoucí k osvojení kompetence k řešení problémů:
- poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni
mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
- 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

Strategie vedoucí k osvojení kompetence komunikativní:
- Žáci se učí správně orientovat v textu, v notovém zápisu, partituře a prakticky je využívat při aktivní hře a poslechu. Orchestrální hra a
sborový zpěv děti vede k efektivní komunikaci ve skupině. Vedeme žáky k tomu, aby se bez zbytečných zábran ptali na to, co je zajímá,
čemu nerozumí, učíme je srozumitelné formulaci a vstřícnému dialogu.
Strategie vedoucí k osvojení kompetence sociální a personální:
-

propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním
úsilím atd.

Strategie vedoucí k osvojení kompetence občanské:
-

aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci
ochrana zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech, využívání osvojených postupů spojených s řešením
jednotlivých mimořádných situací

Strategie vedoucí k osvojení kompetence pracovní:
-

chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských
činností atd.

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- Seznamuje se s novými termíny,hra na
konflikt v rodině, vyjadřuje vlastní
postoje k textu,četba textu
s porozuměním,odpovědi na otázky
v učebnici,zpracování pavouka na téma
: komunikace s rodiči,hra na
spisovatele, na kramáře.
- Seznamuje se s novými
termíny,vyjádření vlastních názorů,
návrh svého volného času.Testodpovědi na otázky.
- Vyřeší tajenky,vyprávění jak se
vyrovnat s problémem, konfliktem,kdo
může pomoci.
- Nacvičí komunikace s linkou bezpečí a
linkou důvěry. Seznámení s novými
výrazy a pojmy. Rozluštění : agresor a
oběť.
- Seznámí se s Úmluvou o právech
dítěte. Beseda : Kdo dětem pomáhá?
- Diskutuje na téma : Volný čas –
televize a počítače.
- Pracuje na tabulce : hodinový rozpis
volného času.
- Debatuje : moje záliby a volný čas.

Rodina a širší sociální prostředí
OVO:
Rodina-postavení a role ženy a muže
Komunikace,i v rodině, a mezi
vrstevníky.
Modelové situace zaměřené na
osvojení komunikačních dovedností.
Kamarádství,přátelství,láska.

1.1; 1.2; 6.4; 6.5

OSV: 1.1.1; 1.2.2; 1.2.3

MuV: 4.1
MeV: 6.7

Rozvoj osobnosti
Duševní a tělesné zdraví
Vyrovnávání se s problémemúvod – únik.

OVO: 1.1; 2.1; 6.1; 6.2

OSV: 1.1.2; 1.2.3; 1.1.4
1.1.3

Osobní bezpečí
Způsoby chování v krizových
situacích-šikanování.
Deviantní osoby.
Způsoby chování při pobytu
v různých prostředích.
Dětská krizová centra,linky důvěry.

OVO: 4.1; 4.8; 6.5

OSV: 1.3.1; 1.3.2

Péče o zdraví,osobní hygiena,režim
OVO: 4.1; 3.2; 3.3; 5.1
dne.Intimní hygiena chlapců a dívek,
odívání pro různé příležitosti.
Režim dne-vedení záznamu o čase
Stráveném u televize,videa a
počítače,jeho srovnání s časem
věnovaném pohybu.

MeV: 6.1

OSV: 1.3.2; 1.2.3

MuV: 4.1
MeV: 6.1
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Předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

Volný čas – diskuse.Zdravá výživa
Seznámení s novými pojmy.
Diskuse na téma – zdravá výživa.
Tabulka- potraviny zdravé a nezdravé
Téma úvahy – obezita,navrhni řešení
pro obézního člověka,zhotov návrhy
receptů zdravých pokrmů.
Vyhledej na internetu statistické údaje
o kouření mladistvých.
Téma úvahy: Proč kouří méně lidí
vysokoškolsky vzdělaných?
Vypracuj test z učebnice-alkohol
Následuje řízená diskuse na téma droga
a závislost, pasivní kuřáctví, abstinent.

OVO 4.2, 5.2

Vliv výživy na zdravotní stav lidí
Výživová hodnota potravy,energetická potřeba organismu
Způsoby technologie zpracování
jednotlivých druhů potravin ve
vztahu ke zdravé výživě
Sestavování jídelníčku
Hodnocení jídelníčku v rodině a ve
školní jídelně,z hlediska zásad zdravé
výživy.
Recept na jednoduché pohoštění ze
studené kuchyně
Prevence zneužívání návykových
látek
Pozitivní cíle a hodnoty
Alkoholismus,kouření,propagace
těchto výrobků formou reklamy
Modelové situace zaměřené na
nácvik odmítání
Centra odborné pomoci

OSV 1.1.1, 1.2.4
MeV 6.1

OVO 4.5, 4.6 , 4.7,
6.3, 6.5, 4.2

MeV 6.1
EV 5.3
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Předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- dokáže diskutovat na téma:
dospívání,Rodina,zdravý životní styl
- je schopný rozpoznat hodnoty rodiny,
snaží se vcítit do role otců a matek
- zná cenu domova,vypracuje úvahu na
téma: Kultura a estetika,nakreslí: Dům
mých snů
- sestaví tabulku příjmů rodin ČR
- usiluje v rámci svých schopností a
zkušenosti o aktivní podporu zdraví
- snaží se zjistit,z čeho může pramenit
stres,jak předcházet stresovým situacím
- samostatně využívá osvojené relaxační
techniky k regeneraci organismu
- zná riziko přenosu infekčních
nemocí.Umí vyjmenovat hlavní zásady
péče o zdraví
- beseduje o nemocech v přijímání
potravy
- skupinově pracuje: vytvoří plakát na
toto téma
- vytvoří pyramidu výživy
- seznámí se s dalšími typy
vegetariánství, veganství, makrobiotika
- shlédne film na toto téma

Úvod k výuce rodinné výchovy
V 7. ročníku

OVO: 3.2; 2.1
U:
1.1; 3.1

OSV: 1.1.2
MuV: 4.1

Rodina
OVO: 1.2; 6.4
Práva a povinnosti členů rodiny
U: 1.1; 1.2
Kdo si hraje,nezlobí
Rodina a domov – komunikace
Rodina a bydlení,zařízení a stolování
Ekonomika domácnosti
Jak sestavit domácí rozpočet

OSV: 1.2.2; 1.1.5
MuV: 4.1
MeV: 6.1

Klíče ke zdraví
Člověk ve zdraví a nemoci
Infekční choroby,ochrana,očkování,
Prevence,sociální prostředí.
Postižení mezi námi
Život s handikepem

OSV: 1.1.3; 1.2.3

OVO:
U: 3.1; 3.2; 3.4

MeV: 6.1

OSV: 1.2.3
MeV: 6.1
Zdravá výživa
OVO:
Látky tvořící naše tělo,denní příjem
potravy.
U: 3.1
Alternativní výživa a poruchy výživy
Abeceda zdravé výživy
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Předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- umí stanovit a rozpoznat látky škodící
lidskému organismu.Beseda na téma:
Protidrogová zařízení
- Vypracuje úvahu na téma: Záludnosti
drog
- shlédne výchovný program
- zhodnotí situace,kde se všude může
vyskytnout nebezpečí
- seřadit podle významu: sport,agrese,
silniční provoz……
- hovoří na téma šikana: rysy,varianty
způsob obrany,legislativa
- pojmenuj formy násilí
- nacvičí ošetření drobných poranění
- zapamatuje si důležitá telefonní čísla
- zná změny v dospívání, rozdíl mezi
mužem a ženou
- popíše vývoj plodu
- umí rozlišit pohlavní a nepohlavní
rozmnožování.

Zneužívání návykových látek
Drogy – zrádný přítel
Nejčastěji užívané drogy a jejich
účinky
Doping,záludnosti drog.
Drogy a legislativa
Vznik závislosti

OVO:
U: 4.3
4.5

OSV: 1.2.1

Osobní bezpečí
Nebezpečné situace
Skupina vrstevníků a násilí
Agresoři a oběti
Každý chce dosáhnout úspěchu
Bezpečné sportování
Bezpečnost silničního provozu
Násilí v sexualitě
Nácvik první pomoci

OVO:
U:

OSV: 1.3.1

Sexuální výchova
Lidský život v proměnách času
Odlišnosti mají svůj význam
Pohlavní orgány muže a ženy
Stáváme se mužem a ženou
Rozmnožování

OVO:
U:
2.2; 2.1

4.3; 4.6
MuV: 4.1
MeV: 6.1

OSV: 1.1.2
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Předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
-

-

Rodina
vyjmenuje a vysvětlí role členů rodiny Rodina a její význam v současnosti
a hodnoty důležité pro rodinné soužití
posoudí vztahy mezi rodiči a dětmi,
včetně otázek lásky a porozumění
analyzuje hlavní rysy rodiny Rodina dříve a dnes
v minulosti a vyvodí odlišnosti od
současného pojetí rodiny
vysvětlí pojmy: matriarchát,
patriarchát
porovná role mužů a žen

-

analyzuje rodinou atmosféru
uvědomuje si shody rozdíly mezi
funkční a dysfunkční rodinou

-

posoudí možné příčiny krizí v rodině,
včetně rozvodu, a hledá vhodná
Rodinné krize, jejich zvládání
řešení

-

-

Hledá se ideální rodina

vyhodnotí současnou ekonomickou
zatíženost rodiny a posoudí možná
Problémy současné rodiny
opatření, včetně správného zacházení
a hospodaření s penězi rodiny
zjistí nejnovější údaje o životní
úrovni obyvatel
uvědomí si a posoudí kvality rodičů a
jejich předpoklady pro výchovu dětí

Rodičovské předpoklady

OVO 1.2.
U 1.2.

OVO 1.1., 1.2.
U 1.1., 1.2.

OVO 1.1.
U 1.2.

OVO 1.2,
U 1.2.

OVO 1.3.

OVO 1.2.
U 1.2.

OSV 1.2.2.
Ov - Rodina

MuV 4.2.
D – společenské
postavení ženy a muže
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Předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

formuluje vlastními slovy dopady
rozvodu na dítě
vysvětlí, co znamená: střídavá péče
vysvětlí na příkladech souvislosti
mezi fyzickým, duševním a
sociálním zdravím
posoudí vztah mezi uspokojováním
potřeb člověka a hodnotou zdraví
ve skupině diskutuje o tom, co vše
pozitivně ovlivňuje naše zdraví

Rozpad rodiny aneb Co bude dál?
Péče o duševní zdraví
Péče o zdraví obohacuje náš život

OVO 1.3.
U 5.2.

analyzuje rizika ohrožující zdraví
(např. stres, civilizační choroby,
zneužívání návykových látek)
uvede seznam všeho, co nás může
motivovat ke zdolávání potíží a
překážek

Péče o duševní zdraví

vyjmenuje různé relaxační techniky
k překonání únavy, stresu,
k zachování zdraví a regeneraci
organismu

Hygienou ke zdraví člověka aneb Jak OVO 1.10.
čistit svou duši
U 6.3.

-

zdůvodní význam dodržování
hygieny duše a těla jako prevenci
onemocnění

-

uvědomí si a pojmenuje příčiny
civilizačních onemocnění a vytvoří
plán prevence civilizačních chorob

OVO 1.4.
U 3.2., 4.1.

Hygiena všedního života aneb
Čistota – půl zdraví…

OVO 1.5.
U 3.2.

Plán prevence civilizačních chorob

OVO 1.8.
U 4.2.

OSV 1.1.4.
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Předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Vazby, přesahy,

Očekávané výstupy RVP

průřezová témata
-

-

-

vysvětlí význam pohybu pro tělesné i Pohybem k tělesnému i duševnímu
duševní zdraví
zdraví
vyjádří vlastními slovy, jaké překážky
musejí zdolávat při pohybu
handicapovaní, jak jim pomoci
zhodnotí význam preventivních
prohlídek pro zachování zdraví a
prevenci onemocnění
vysvětlí pravidla zdravého způsobu
stravování
posoudí vliv životního prostředí na
výživu a zdraví člověka

Preventivní lékařské prohlídky

OVO 1.7.
U 3.1.

Výživa kojence

U 3.1.

seznámí se s možnostmi výživy
novorozenců, kojenců

-

seznámí se s nutnými zásadami
Výživa dětí – sportovců
výživy sportovců - dětí
navrhne jídelníček pro děti –
sportovce podle zátěže, věku, pohlaví
a posoudí jeho kvalitu

-

seznámí se se zásadami stravování
nemocných
rozpozná poruchy příjmu potravy,
odhadne možné příčiny
zhodnotí pozitiva a negativa
alternativní výživy

OVO 1.4., 1.8.
U 4.2., 5.2.

Zdravá výživa
Význam zdravé výživy pro aktivní
život

-

-

OVO 1.5.
U 3.2.

U 3.1.

Výživa a zdravotní stav člověka

OVO 1.6.
U 3.1., 5.1.

Zdravá výživa trochu jinak

U 3.1.

Př

Tv

MuV 4.4.
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Předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Vazby, přesahy,

Očekávané výstupy RVP

průřezová témata
-

analyzuje odlišnosti jídelníčku
různých národů, dokáže porovnat
jejich kvalitu se zdravou výživou

-

vysvětlí nevhodné působení reklamy
na zdravý životní styl a výživu

-

-

-

Jak se nestat obětí reklamy ve výživě OVO 1.14
U 3.1. 4.6
Prevence zneužívání návykových
uvědomí si souvislosti mezi důvody látek
vzniku závislostí a chováním člověka Důvody vzniku závislostí
OVO 1.13.
popíše znaky závislosti
U 4.2.
posoudí zdravotní a psychosociální
rizika spojená se zneužíváním
návykových látek
uvede seznam problémů, které
mohou člověka přivést k drogám
seznámí se s drogovou prevencí

Drogy

MeV 6.5.

OVO 1.13.
U 4.2.
Ov – Drogy
Př, Ch

uvědomí si důležitost kvalitního
Kde hledat a najít pomoc?
trávení volného času
vyhodnotí zejména pozitivní znaky
zdravého rodinného soužití
vyhledá a zprostředkuje informace o
protidrogových institucích a
odbornících, kteří pomáhají závislým
v regionu – Praha 3 (nástěnky)

OVO 1.13.
U 4.2.

seznámí se s druhy dopingu
zdůvodní, proč někteří sportovci
užívají zakázané látky

OVO 1.13.
U 4.2.

Drogy a sport

Tv
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Předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

na základě svých znalostí vyhodnotí
situaci, jak jednat s lidmi pod vlivem
alkoholu nebo drogy
pokusí se navrhnout postup první
nemoci
předvede první pomoc

První pomoc při otravě návykovými
látkami

seznámí se se základními znaky
patologického hráčství, s fázemi
závislosti
navrhne účinnou pomoc i prevenci

Patologické hráčství

Př – První pomoc

OVO 1.13.
U 4.2.

definuje nutnost respektování
Osobní bezpečí
pravidel soužití mezi vrstevníky a ve Lidská společnost a násilí
společnosti, tímto sám přispívá
k utváření kvalitních mezilidských
vztahů
vyhodnotí různé situace vyvolávající
násilí
předvede obrannou komunikaci proti
manipulaci a agresi
sestaví žebříček možných příčin násilí
analyzuje příčiny trestné činnosti
mladistvých a navrhne řešení prevenci
dokáže rozeznat různé podoby
vandalismu
posoudí rozdíly mezi uměním a
poškozováním majetku sprejery

OVO 1.13., 1.15.
U 3.4., 4.2.

OVO 1.2.
U 4.3.

MuV 4.3.

OVO 1.2.
U 4.3.

Vv - sgrafita

Co s chuligány, vandaly a zloději?
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Předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Vazby, přesahy,

Očekávané výstupy RVP

průřezová témata
-

-

-

-

-

rozliší katastrofy a hromadná neštěstí Osobní bezpečí a životní prostředí
klasifikace mimořádných událostí,
způsoby varování, evakuace, činnost
při mimořádné události, prevence
posoudí význam integrovaného
záchranného týmu,civilní ochrany
navrhne opatření ke zvýšení
Bezpečnost v silničním provozu
bezpečnosti silničního provozu
zdůrazní dodržování pravidel
silničního provozu jako prevence
Poskytování první pomoci
posoudí priority první pomoci
zvolí způsob poskytnutí první pomoci
a nezapomíná na ochranu svou,
raněného
vysvětlí nutnost existence pozitivních Sexuální výchova
vztahů, jako jsou přátelství, různé
Partnerské vztahy
podoby lásky, partnerské vztahy
rozpozná změny v dospívání, vysvětlí
důležitost tolerance druhého pohlaví
vyjádří vlastní názor na odlišnosti
v sexualitě (poruchu pohlavní
identity, homosexualitu)
posoudí vlastní předpoklady pro
partnerské vztahy
vysvětlí etické normy v oblasti
sexuálního chování

OVO 1.15.
U 4.5.

Z

U 4.7.

OVO 1.15.

Př – První pomoc

OVO 1.12.
U 1.1., 2.2.

Př – Dospívání
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Předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

- porozumí sexuálnímu dospívání a
reprodukčnímu zdraví, chápe rizika
předčasného zahájení pohlavního
života a vybaví si všechny důsledky
- porozumí technice pohlavního styku
-

-

-

-

-

-

-

porozumí možným rizikům při
nechráněném pohlavním styku
(nechtěné těhotenství s následnou
interrupcí, pohlavně přenosné
choroby)
analyzuje možné příčiny rodičovství
mladistvých a navrhne účinnou
prevenci

Máme se rádi, plánované rodičovství OVO 1.12.
U 1.1.

Následky klopýtnutí v lásce

OVO 1.8., 1.12.
U 2.2., 3.4.

Kuplířství, prostituce, pornografie
posoudí a vyhodnotí sexuální násilí,
kuplířství, prostituci, pornografii jako
praktiky komerčního sexu, které
snižují lidskou důstojnost

OVO 1.12.
U 2.2.

zhodnotí význam důkladné
připravenosti na manželství a
rodičovství
analyzuje různé možnosti vedení
porodu (např. přednosti a rizika
alternativních porodů)
pochopí bio – psycho- sociální
aspekty těhotenství, porodu a péče o
dítě
seznámí se s fázemi porodu

OVO 1.12.
U 1.1.

Těhotenství, porod, péče o dítě

Př – vývoj člověka
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Člověk a svět práce
Charakteristika předmětu
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. Na 2. stupni je rozdělen tematické okruhy: Práce s laboratorní technikou, Pěstitelské
práce a chovatelství, Svět práce.
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.
Výuka předmětů v oblasti Člověk a svět práce přispívá k rozvoji klíčových kompetencí žáků:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní:
- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální:
- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí
na dosažení kvalitního výsledku
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské:
- autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka,
technice a životnímu prostředí
- 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

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní:
- 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
- poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka
-

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Pracovní činnosti
Ročník: 1. stupeň
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

1.období - 1.-3.ročník
 rozlišuje běžně užívané druhy
papíru,dove-de papír
přeložit,vyrobit skládáním
jednoduchý výrobek,odtrhnout
naznačenou
část,přestřihnout,vystřihnout
nakreslený tvar,čistě
slepit/použít vhodné
lepidlo/,nalepit vystřižené
tvary,správně drží nůžky
 dovede z drobného materiálu
vyrobit jednoduchý praktický
výrobek,k práci volí vhodné
nástroje a bezpečně s nimi
zachází
 rozlišuje běžné pracovní
nástroje/Nůžky,nůž
jehla,kleště,šroubovák,kladívko
/ a bezpečně s nimi
zachází,pracuje podle slovního
návodu nebo předlohy
 dovede pracovat s některou ze
stavebnic a vytvořit několik
výrobků podle předlohy i podle
své představy

Práce s papírem a kartonem
základní vlastnosti papíru,kartonu a
lepidla,druhy papíru
držení nůžek
různé
techniky:překládání,rýhování,utržení
pruhu
papíru,vytrhávání,skládání,vystřihování
,
nalepování,slepování,odměřování,
přestřižení

OVO:1.1,1.2,2..1,3.1,3.2,4.1,4.
2

OSV:1.1.1,1.1.5,1.2.2,1.2.4
,
1.3.1,1.3.2

U:1.1,1.2,1.3,1.4,3.1,3.2,3.3,3.4 VMGeS:3.1,3.2,3.3
,
4.1,4.2,4.3,4.4,
MuV:4.1,4.2,4.3
EV:5.1,5.2,5.3,5.4
MeV:6.7

Práce s modelovací hmotou
seznámení s vlastnostmi plastelíny,
modelářské hlíny,těsta
pomůcky:podložka,špachtle,nůž
techniky práce:válení v dlaních,v
prstech,na podložce,roztlačování
v dlaních a na podložce,přidávání a
ubírání hmoty,vytahování,modelování
poznané vlastnosti:tvárnost a tvrdost
příklady výrobků:věci o kterých se
učíme
v prvouce/ovoce,zelenina,ptáci,zvířata/
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Předmět: Pracovní činnosti
Ročník: 1. stupeň
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata










při práci s modelovací hmotou
dokáže vytvořit několik
výrobků a dovede o nich
hovořit,získá základní
hygienické návyky při práci
s těmito materiály
dokáže navléknout nit,zkusí
přišít knoflík,dovede přední a
zadní steh,dovede sešít dva
kusy látky k sobě
při praktických činnostech si
dovede věci urovnat,udržuje
pořádek na svém místě,stará se
o své pomůcky,má je
připravené na vyučování -zná
základy péče o pokojové
květiny,umí zasít
semena,provádí pozorování
zná základy správného
stolování a společenského
chování
orientuje se v základním
vybavení kuchyně

V matematice/geometrická tělesa,
geometrické tvary/,ve
čtení_/zobrazování dějů z četby nebo
z vyprávění/
bezpečné zacházení s ostrými pře

Práce s drobným materiálem
provázky, sláma, přírodniny/semínka,
listy,
šišky, plody, větvičky aj./špejle, drátky,
korek, krabičky, techniky
práce:propichování,spojování,
Ohýbání,stříhání,nalepování,slepování,li
sování,
Skládání do tvarů
seznamování s nástroji a pomůckami, s
účelem jejich použití

OVO:1.3,1.4,1.5,1.6,2.2,2.3,2.4,
3.3,3.4,3.5,3.6,4.3,4.4,4.5,4.6
U:1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,3.1,3.2,
3.3,3.4,
4.1,4.2,4.3,4.4
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Předmět: Pracovní činnosti
Ročník: 1. stupeň
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

2.období -4.-5.ročník
vytváří přiměřenými pracovními
operacemi

a postupy/na základě své
fantazie a
představivosti/výrobky z daného
materiálu

využívá při tvořivých činnostech
prvky lidových tradic

volí vhodné pracovní
pomůcky,nástroje a náčiní

umí udržovat pořádek na
pracovním místě

pracuje samostatně podle
slovního návodu,předlohy,náčrtu











dovede připravit jednoduchý
pokrm
provádí samostatně pěstitelské
pokusy a pozorování
dodržuje zásady
hygieny,bezpečnosti
práce,poskytne první pomoc při
úrazu
při práci se stavebnicemi provádí
montáž a demontáž modelu
svou praktickou činnost umí
naplánovat a organizovat

Práce montážní a demontážní
různé druhy stavebnic-seznámení
s návodem pro práci s nimi a
předlohami pro stavby a
konstrukce,možnosti užití stavebnice
mohou žáci,kteří si určitou stavebnici
do školy donesli
-vytváření plošných prostorových
kompozic ze stavebnicových prvků a
volného materiálu podle předloh i
podle fantazie žáků
-stavebnice se spojovacími prvky a
díly-konstrukční činnosti
-sestavování jednoduchých
pohyblivých modelů podle předlohy i
podle představy žáků-montáž a
demontáž,urovnání dílů stavebnice
k dalšímu použití
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Předmět: Pracovní činnosti
Ročník: 1. stupeň
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-osvojování správných pracovních
dovedností a návyků při organizaci,
rozmýšlení si své vlastní činnosti,
zachovávání bezpečnosti a hygieny při
činnostech
Práce s textilem
materiál: textilie bavlněné, lněné,
vlněné, hedvábné, z umělých vlákenjejich rozlišování, nitě, bavlnky,
šňůrky, stužky, poutka, knoflíky
-nástroje: nůžky, jehly, špendlíky
-činnosti:navlečení přiměřeně dlouhé
nitě,uzlík,šití stehem předním a
zadním,prošívání,stříhání,sešívání
předním a zadním stehem
-výrobky:sešití kousku látek k sobějednoduchý výrobek,oprava oděvupřišití knoflíku nebo poutka aj.
-dodržování pravidel bezpečnosti a
hygieny práce
Lidové zvyky,tradice a řemesla
-lidové zvyky a tradice,lidová řemeslapoznávání na základě přímých ukázek
nebo videa, návštěvy regionálních
muzeí apod.
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Předmět: Pracovní činnosti
Ročník:1. stupeň
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-techniky zpracování:ukázky
drhání,batikování,modrotisk,výroba
vizovického pečiva,ozdoba
kraslic,práce se slámou apod.
-materiál,nástroje a pomůcky volíme
podle charakteru vytvářeného výrobku
a zvolené techniky zpracovánípříklady výrobků:jednoduchá ozdoba
,šperk,svícen,vánoční
ozdoba,kraslice,vizovické
pečivo,ubrousek zdobený batikou apod.
Práce na školní zahradě,pěstitelské
práce v učebně
-Na podzim a v zimě-ošetřování
pokojových rostlin
-Na jaře v učebně:pěstování cibulí
v květináči-květina pro
maminku/předpěstování
v kelímcích/přesazování do
květináče,který si žáci ozdobili
-Pozorování klíčení semen fazole nebo
hrachu,nakličování,přesazování.Semena
řeřichy /klíčení na vatě/klíčení obilí a
jeho růst/zeleň na Velikonoce/V
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Pěstitelské práce
Charakteristika předmětu:
Cílem předmětu Pěstitelské práce je naučit žáky samostatně zpracovávat konkrétní přírodovědné úkoly při pěstitelských činnostech. Žáci zde
používají teoretické znalosti získané v přírodovědných předmětech a učí se, jakým způsobem je využívat v reálných situacích, např. provádět
pozorování přírody , zhodnotit výsledky pozorování, provádět ošetřování rostlin pokojových i venkovních v areálu školního hřiště, volit podle
druhu pěstitelských činností vhodné používání správných pomůcek, dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce, Žáci by měli získat schopnost
si práci rozfázovat, časově rozplánovat a samostatně vyřešit. Žáci jsou také vedeni k dodržování pravidel při zaznamenávání a písemném zpracování
svých úkolů, učí se pracovat s chybou. Učí se získávat informace pomocí různých médií i vytvářet a ověřovat své vlastní hypotézy.
Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu:
Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a integruje v sobě učivo z předmětů přírodopis a zeměpis, které dále prohlubuje
a rozvíjí především v praktických oblastech.
Díky téměř celému obsahu přírodních věd jsou začleněny téměř celá průřezová témata. Nejvíce je prolnuto téma Osobnostní a sociální výchovy a
Enviromentální výchovy. Dále jsou začleněna témata Mediální a multikulturní výchovy, ale i Výchova demokratického občana a Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech.
Časové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Pěstitelské práce se realizuje v následujících časových dotacích:
2. stupeň
Ročník
6.
7.
8.
Počet hodin
0,5
0,5
-

9.
-
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Předmět: Pěstitelské práce
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák užívá základy bezpečnosti při praktické Základy bezpečnosti v pracovních
OVO 7.1
výuce. Rozliší správné a vhodné nářadí pro činnostech, nářadí a náčiní, hygieny a U
7.1
praktickou výuku. Používá základní
údržba pomůcek, praktické práce.
hygienické zásady a návyky.

EV 5.4

Žák stanoví základní podmínky pro
pěstování rostlin, výživu a ochranu. Rozliší
druhy půd vhodné pro pěstování rostlinných
druhů. Objasní základní stavbu rostlin.

EV 5.1
5.3
5.4

Pěstování rostlin, druhy půd a její
zpracování, kypření a hnojení,
základní stavba rostlin, výživa a růst,
fotosyntéza, význam pro člověka.

OVO 7.1
U
7.1
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Předmět: Pěstitelské práce
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák užívá vhodné pracovní postupy při
ošetřování rostlin, práci v terénu a sázení a
pěstování rostlin. Vysvětlí a používá zásady
hygieny a bezpečnosti práce.

Zásady bezpečnosti práce, pracovní
pomůcky a postupy, hygienické
zásady. Sázení a pěstování rostlin.
Praktické práce.

OVO 7.1
7.3
U
7.1
7.3

EV 5.4

Žák objasní základy pěstování rostlin,
rozliší druhy ovocných rostlin a stanoví
základní principy při pěstování a ochraně
ovocných druhů. Rozezná druhy léčivých
rostlin.

Pěstování ovocných rostlin,
skladování a využití pro člověka,
léčivé rostliny a jejich účinky,
rostliny jedovaté, význam pro
člověka a jeho zdraví.

OVO 7.1
7.2

EV 5.2
5.3
5.4

U

7.1
7.3
7.4
7.5
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Práce s laboratorní technikou
Charakteristika předmětu:
Cílem předmětu Práce s laboratorní technikou je naučit žáky samostatně zpracovávat konkrétní přírodovědné úkoly, cíleně k tomu využívat
laboratorní pomůcky a technické přístroje. Žáci zde používají teoretické znalosti získané v přírodovědných předmětech a učí se, jakým způsobem
je využívat v reálných situacích, např. pozorování organismů, měření veličin, přípravě laboratorních preparátů, … Žáci by měli získat schopnost si
práci rozfázovat, časově rozplánovat a samostatně vyřešit. Žáci jsou také vedeni k dodržování pravidel při zaznamenávání a písemném zpracování
svých úkolů, učí se pracovat s chybou či nepřesným měřením. Učí se získávat informace pomocí různých médií i vytvářet a ověřovat své vlastní
hypotézy.
Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu:
Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a integruje v sobě učivo z předmětů fyzika, přírodopis a zeměpis, které dále
prohlubuje a rozvíjí především v praktických oblastech.
Díky téměř celému obsahu přírodních věd jsou začleněny téměř celá průřezová témata. Nejvíce je prolnuto téma Osobnostní a sociální výchovy a
Enviromentální výchovy. Dále jsou začleněna témata Mediální a multikulturní výchovy, ale i Výchova demokratického občana a Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech.
Předmět je zařazen ve všech čtyřech ročnících druhého stupně, vždy v jednom pololetí (ve druhém je vystřídán předmětem Pěstitelské práce – 6. a
7. ročník nebo Svět práce – 8. a 9. ročník) a to v 6. a 9. ročníku ve 2. pololetí a v 7. a 8. ročníku v prvním pololetí.
Časové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Práce s laboratorní technikou se realizuje v následujících časových dotacích:
2. stupeň
Ročník
6.
7.
8.
9.
Počet hodin
0,5
0,5
0,5
0,5
Při výuce se pravidelně střídají vyučující fyziky, přírodopisu a zeměpisu. Výuka probíhá převážně metodou laboratorních prací a samostatné
práce; buď jednotlivě nebo v různých skupinách; ve třídě i v okolí školy.
Při hodnocení se přihlíží k aktivitě jednotlivých žáků, jejich schopnosti se účinně zapojit do skupinové práce, kvalita zpracování protokolů i
samostatnost v jejich pracích.
Výchovně vzdělávací strategie:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení:
Učitel vede žáky k:
- výběru a používání vhodných nástrojů a pomůcek při práci
- osvojení základních dovedností a návyků při používání laboratorních přístrojů
- samostatné organizaci a plánování práce
- dodržování zadaných podmínek
- k samostatnému pozorování a experimentování
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-

používání správné terminologie, znaků a symbolů
použití správných postupů a algoritmů při zpracovávání zadaných úkolů, zpracovávání výsledků své práce v písemné podobě
k porovnávání a vyhodnocení získaných výsledků
k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky k:
- rozpoznání a pochopení problému a na základě vlastních zkušeností a schopností naplánovat způsob řešení
- získává informace z různých zdrojů i vlastní zkušeností, nenechávat se odradit dílčími neúspěchy
- samostatně nebo ve skupině řešit problémy volbou vhodných postupů
- ověřování správnosti řešení problémů a aplikování osvědčených postupů při řešení obdobných nebo nových problémových situací
- kritickému myšlení a schopnosti obhájit svá rozhodnutí a výsledky
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky k:
- formulování a souvislému vyjadřování svých myšlenek a názorů ústně i písemně
- naslouchání a snaze o pochopení druhých a toleranci k jejich názorům
- vedení diskuse s ostatními coby svými partnery
- ke schopnosti obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat
- porozumění různým typům textů a záznamů a jejich interpretaci
- využívání informačních a komunikačních technologií ke své práci
- využívání získaných komunikativních dovedností ke kvalitní spolupráci s ostatními žáky a lidmi
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky k:
- spolupráci ve skupině a spoluvytváření pravidel práce v týmu
- respektování ostatních členů týmu a jejich práce
- správnému postoji a hodnotám ve vztahu k práci, technice a životnímu prostředí
- sebedůvěře a radosti ze svého úspěchu i z úspěchu ostatních
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské:
Učitel vede žáky k:
- k respektování požadavků a pravidel chování v daném předmětu, škole i společnosti
- poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka
- kritickému hodnocení svého chování i chování druhých ve vztahu k životnímu prostředí
- pochopení základních ekologických a enviromentálních problémů
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní:
Učitel vede žáky k:
- dodržování bezpečnosti práce a zdraví; znalosti chování v případě úrazu
- dodržování předepsaných pracovních postupů
- pečlivé systematické práci
- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci
- schopnosti posoudit kvalitu své práce a zhodnotit své znalosti a dovednosti s ohledem na další profesní zaměření
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Předmět: Práce s laboratorní technikou
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- pracuje samostatně nebo ve skupině
podle slovně nebo písemně zadaného
postupu
- dílčí výsledky zaznamenává podle
požadavků do pracovního listu
- na základě získaných poznatků
vypracovává vlastní řešení
- hledá a pojmenovává požadované jevy
ve svém okolí
- používá vhodné technické pomůcky
(lupa, mikroskop, dalekohled)
- na základě svého pozorování dokáže jev
popsat a zakreslit
- snaží se aplikovat znalosti získané
v jiných předmětech na daný úkol
- vybírá metody a pomůcky vhodné
k vyřešení daného úkolu
- vyhledává pomocí různých zdrojů
informace potřebné ke splnění daného
úkolu
- používá potřebné přístroje

Zpracování záznamu

Pozorování
- Pozorování krajiny
- Žížala
- Hlemýžď
- Vnější kostra členovců

Praktické využití teoretických
znalostí
- Odhad času
- Práce s mapou
- Azimut
- Odhad vzdáleností
- Čas na Zeměkouli

OVO: 6.2

OVO: 6.1, 6.3
U: 6.2

OVO: 6.1, 6.3
U: 6.1, 6.2

OSV: 1.1.1, 1.1.5, 1.2.3,
1.2.4, 1.3.1
VDO: 2.4
VMGES: 3.1, 3.2
MuV: 4.1, 4.3, 4.4
EV: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MeV: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4,
6.5, 6.7
F, Z,Př, Vv, ICT, M, Tv,
Rv
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Předmět: Práce s laboratorní technikou
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

- vybírá a pracuje s přístroji potřebnými ke Laboratorní práce
splněný daného úkolu
- Měření délky
- vytváří požadované preparáty
- Měření objemu
- dbá na správné pracovní návyky při
- Měření teploty + graf
používání daných přístrojů
- Život v kapce vody – senný
nálev
- Vápenaté schránky
- vyhledává pomocí různých zdrojů
informace a zpracovává je podle svého
zadání
- spolupracuje s ostatními spolužáky ve
své skupině i s dalšími skupinami
- dodržuje pravidla bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- dodržuje předepsané pracovní postupy
- zná a přiměřeně svému věku poskytne
první pomoc při úrazu

OVO: 6.1, 6.4
U: 6.1, 6.2

Doplňující
- Alternativní míry
- hry

OVO: 6.3

Bezpečnost

OVO: 6.4, 6.5
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Předmět: Práce s laboratorní technikou
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- pracuje samostatně nebo ve skupině
Zpracování záznamu
podle slovně nebo písemně zadaného
postupu
- s poradou vyučujícího vypracovává
pracovní protokol a zaznamenává do něj
dílčí výsledky
- na základě získaných poznatků
vypracovává vlastní řešení
- rozeznává ve svém okolí jednotlivé
krajinné prvky a dokáže je pojmenovat
- na základě svého pozorování dokáže
popsat a zakreslit pozorované prvky a
detaily

- snaží se aplikovat znalosti získané
v jiných předmětech na daný úkol
- vybírá metody a pomůcky vhodné
k vyřešení daného úkolu
- pracuje s rozlišovacími klíči
- vyhledává pomocí různých zdrojů
informace potřebné ke splnění daného
úkolu
- správně používá potřebné metody i
přístroje

Pozorování
- Krajina + rozbor
- Stavba těl ryb
- Stavba těl obojživelníků
- Stavba těl ptáků
- Stavba těl plazů
Praktické využití teoretických
znalostí
- Sestavení siloměru
- Statistické údaje
- Tématické mapy
- Tvorba mapy, plánku

OVO: 6.2

OVO: 6.1, 6.3
U: 6.1, 6.2

OVO: 6.1, 6.3
U: 6.1, 6.2

OSV: 1.1.1, 1.1.5, 1.2.1,
1.2.3, 1.2.4, 1.3.1
VDO: 2.1, 2.4
VMGES: 3.1, 3.2, 3.3
MuV: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
EV: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MeV: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4,
6.5, 6.7
F, Z, Př, Vv, ICT, M, Tv,
Rv
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Předmět: Práce s laboratorní technikou
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

- správně vybírá a pracuje s přístroji
potřebnými ke splněný daného úkolu
- vytváří a vyhledává zástupné modely a
zjišťuje pomocí nich požadované
informace
- dbá na správné pracovní návyky při
používání daných přístrojů
- vyhledává pomocí různých zdrojů
informace a zpracovává je podle svého
zadání
- spolupracuje s ostatními spolužáky ve
své skupině i s dalšími skupinami
- dodržuje pravidla bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- dodržuje předepsané pracovní postupy
- zná a přiměřeně svému věku poskytne
první pomoc při úrazu

Laboratorní práce
- Měření hustoty
- Třecí síla
- Síly na nakloněné rovině
- Rovnováha na páce
- Ptačí vejce - rozbor

OVO: 6.1, 6.3, 6.4
U: 6.1, 6.2

Doplňující
- Chráněná území světa
- hry

OVO: 6.3

Bezpečnost

OVO: 6.5
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Předmět: Práce s laboratorní technikou
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- samostatně nebo ve skupině si plánuje
Zpracování záznamu
svou činnost, svůj postup konzultuje
s ostatními a vyučujícím
- samostatně vypracovává pracovní
protokol a zaznamenává do něj své
výsledky
- na základě získaných poznatků vyslovuje
hypotézy a vypracovává vlastní řešení
- aplikuje znalosti získané v jiných
předmětech na daný úkol
- volí metody a pomůcky vhodné
k vyřešení daného úkolu
- správně používá potřebné metody i
přístroje
- vyhledává pomocí různých zdrojů
informace potřebné ke splnění daného
úkolu a samostatně je zpracovává a
prezentuje
- Samostatně si volí a pracuje s přístroji
potřebnými ke splněný daného úkolu
- dbá na správné pracovní návyky při
používání daných přístrojů

OVO: 6.2

OVO: 6.1, 6.3
Praktické využití teoretických
U: 6.1, 6.2
znalostí
Výpočet vlastního výkonu
Graf pohybu
Příprava výletu
Přírodní podmínky ČR
Určování plochy ČR,
zemí Evropy
Státy Evropy + hlavní
města
Daktyloskopie
OVO: 6.1, 6.3, 6.4
U: 6.1, 6.2
Laboratorní práce
- Určení teploty tání
- Určení měrné tepelné
kapacity
- Archimédův zákon
- Měření tepové frekvence

OSV: 1.1.1, 1.1.5, 1.2.1,
1.2.3, 1.2.4, 1.3.1
VDO: 2.4
VMGES: 3.1, 3.2, 3.3
MuV: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
EV: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MeV: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4,
6.5, 6.7
F, Z, Př, Vv, ICT, M, Tv,
Rv
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Předmět: Práce s laboratorní technikou
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

- spolupracuje s ostatními spolužáky ve
Doplňující
své skupině i s dalšími skupinami
- fit test
- připravuje pro ostatní úkoly vztahující se
- azimutový závod
k danému úkolu
- hry

OVO: 6.1, 6.3

- dodržuje pravidla bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- dodržuje předepsané pracovní postupy
- předvede první pomoc při nejběžnějších
úrazech, vybírá a používá správné
pomůcky pro daný úkon
- zná a přiměřeně svému věku poskytne
první pomoc při úrazu

OVO: 6.5

Bezpečnost
- první pomoc při zlomenině
- první pomoc při otevřených
ranách
- oživovací pokusy
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Předmět: Práce s laboratorní technikou
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
- samostatně nebo ve skupině si plánuje a Zpracování záznamu
vykonává svou činnost
- samostatně vypracuje pracovní protokol,
zaznamenává do něj své výsledky a
závěrečné hypotézy
Pozorování
- sleduje a porovnává postupné změny
- Krajina
v krajině
- Krystalizace nerostů
- na základě svých znalostí rozeznává
- Vlastnosti půd
jednotlivé rozlišovací znaky a pomocí
nich rozděluje zadaný materiál
- na základě svého pozorování dokáže
popsat a zakreslit pozorované prvky a
jejich detaily
- aplikuje znalosti získané v jiných
předmětech na daný úkol
- správně volí a používá metody, přístroje
a další pomůcky vhodné k vyřešení
daného úkolu
- pracuje s rozlišovacími klíči
- vyhledává pomocí různých zdrojů
informace potřebné ke splnění daného
úkolu a samostatně je zpracovává a
prezentuje

OVO: 6.2

OVO: 6.1, 6.4
U: 6.1, 6.2

Praktické využití teoretických
OVO: 6.1, 6.3, 6.4
znalostí
- Určení měrné tepelné
U: 6.1, 6.2
kapacity
- Určení účinnosti el. vařiče
- Jednoduchý elektrický obvod
- Určení vzdálenosti a rozměrů
tělesa
- Výpočet rychlosti z pohybové
energie
- Určování nerostů
- Určování hornin

OSV: 1.1.1, 1.1.5, 1.2.1,
1.2.3, 1.2.4, 1.3.1
VDO: 2.4
VMGES: 3.1, 3.2, 3.3
MuV: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
4.5
EV: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
MeV: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4,
6.5, 6.7
F, Z, Př, Vv, ICT, M, Tv,
Rv, Ov
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Předmět: Práce s laboratorní technikou
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

- samostatně si volí a pracuje s přístroji
potřebnými ke splněný daného úkolu
- dbá na správné pracovní návyky a
bezpečnost při používání daných
přístrojů

Tématické mapy
Problematické oblasti světa
Světadíly – prezentace
Praha - včera a dnes

Laboratorní práce
- Odpor lidského těla
- Vlastnosti nerostů

- spolupracuje s ostatními spolužáky ve
Doplňující
své skupině i s dalšími skupinami
- Model „poločas rozpadu
- vytváří a vyhledává zástupné modely a
jader“
zjišťuje pomocí nich požadované
- Globální environmentální
informace
problémy
- vytváří prezentace zaměřené k danému
- Prales + odlitky
problému
- Hry
- připravuje pro ostatní úkoly vztahující se
k danému úkolu
- dodržuje pravidla bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- dodržuje předepsané pracovní postupy
- zná a přiměřeně svému věku poskytne
první pomoc při úrazu

Bezpečnost

OVO: 6.1, 6.3, 6.4
U: 6.1, 6.2

OVO: 6.1, 6.3

OVO: 6.5
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Svět práce
Charakteristika předmětu:
Cílem předmětu Svět práce je naučit žáky samostatně se orientovat v pracovních činnostech vybraných profesí, cíleně k tomu využívat různé
zdroje informací (brožury, příručky, internet…). Žáci posuzují své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy. Žáci
by měli získat schopnost využít dostupných informací pro výběr vhodného studia na střední škole.. Žáci jsou také vedeni k dodržování pravidel při
zaznamenávání a písemném zpracování svých úkolů. Učí se získávat informace pomocí různých médií a prokazovat v modelových situacích
schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.
Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu:
Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a integruje v sobě učivo z předmětů výchova k občanství, zeměpis, český
jazyk a další.
V předmětu se prolíná téma Osobnostní a sociální výchovy i Enviromentální výchovy. Dále jsou začleněna témata Mediální a multikulturní
výchovy, ale i Výchova demokratického občana a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Časové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Svět práce se realizuje v následujících časových dotacích:
2. stupeň
Ročník
6.
7.
8.
9.
Počet hodin
0,5
0,5
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Předmět: Svět práce
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
vytváří si základní představu o pracovních
činnostech vybraných profesí;

Trh práce – povolání, druhy pracovišť,
pracovních prostředků, prac. objektů,
charakter a druhy prac. činností,
požadavky kvalifikační, zdravotní a
osobnostní, rovnost příležitostí na trhu
práce

OVO: 7.2
U: 7.1

zjišťuje, odhadne a zhodnotí své možnosti při
rozhodování o volbě povolání;

Rodokmen povolání

OVO: 7.2
U: 7.2

vyhledá, najde a zapíše profesní informace
s využitím poradenských služeb;

Práce s Atlasem školství

OVO: 7.3
U: 7.3

prokazuje přehled o pracovních příležitostech,
způsobech hledání zaměstnání a problémech
nezaměstnanosti, píše životopis a snaží se
prezentovat svojí osobu při hraných pohovorech
u zaměstnavatele;

Zaměstnání – pracovní příležitosti
v regionu, způsoby hledání zaměstnání,
psaní životopisu, pohovor u
zaměstnavatele, problémy
nezaměstnanosti, úřady práce, práva a
povinnosti zaměstnanců a
zaměstnavatelů

OVO: 7.2
U: 7.4
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Předmět: Svět práce
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

Žák:
má konkrétní představu o základních pracovních
činnostech ve vybraných oblastech, zjistí,
vyhledá náplně učebních a studijních oborů,
které jsou v oblasti jeho zájmu a způsob
přijímacího řízení;

Trh práce – povolání, druhy pracovišť,
pracovních prostředků, prac. objektů,
charakter a druhy prac. činností,
požadavky kvalifikační, zdravotní a
osobnostní, rovnost příležitostí na trhu
práce

OVO: 7.1
U: 7.3

orientuje se v pracovních činnostech vybraných
profesí;

Trh práce
Trendy ve vývoji profesí

OVO: 7.1
U: 7.1

zjišťuje, odhadne a zhodnotí své možnosti při
rozhodování o volbě povolání;

Možnosti vzdělávání – náplň učebních a OVO: 7.2
studijních oborů, přijímací řízení,
U: 7.1,7.3
možnosti vzdělávání, další možnosti
vzdělávání po ukončení ZŠ

má nejzákladnější představu o možnostech a
podmínkách drobného podnikání;

Podnikání – druhy a struktura
organizací, nejčastější formy podnikání,
drobné a soukromé podnikání

OVO: 7.1
U: 7.5

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3

Hodnocení žáků, klasifikační řád
I.

II.

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou
- Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen klasifikací) výjimečně v odůvodněných
případech slovním hodnocením.
- Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
- Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností
stanovených tímto řádem.
- Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka, které je vyjádřeno klasifikačním stupněm, jsou výsledky hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů
školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení
píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
- Při hodnocení žáka přihlíží vyučující k věkovým a individuálním zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního
období zakolísat v učení pro určitou indispozici.
- Hodnocení průběhů a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné
s předem stanovenými kritérii, věcné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. Písemné práce se uchovávají po
celý školní rok .
- Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosažená
úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou skutečnost, která ovlivňuje výkon žáka ve většině předmětů.
Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
- Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.
- Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.
- Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí
některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.
- Při sebehodnocení se žák snaží popsat:
- co se mu daří,
- co mu ještě nejde.
- jak bude pokračovat dál.
- Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
- Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou
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III. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií
Kritéria pro klasifikaci prospěchu žáků:
Stupně hodnocení prospěchu
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem
se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.
Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin - předměty s převahou teoretického zaměření,
- předměty s převahou praktických činností a
- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné
z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky učebních
osnov hodnotí:
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a
rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a
hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
- kvalita výsledků činností,
- osvojení účinných metod samostatného studia.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi
nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené
poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí
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logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a
výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je
schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově
vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele
uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a
zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků.
Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné
texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí
nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky.
Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností
při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí
podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a
písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují
častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle
návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění
požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování
osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání
poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není
tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho
činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby
dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost
vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených
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vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a
hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v
myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve
správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné
nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.
Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, domácí nauky.
Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí:
- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
- kvalita výsledků činností,
- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,
- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 ( výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně
a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně
uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb,
výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku.
Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně
využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a
měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s
menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v
postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si
organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb.
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Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci
překonává s občasnou pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele
uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech
a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně
účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá
k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a
energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci
překonává jen s častou pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky
dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a
návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve
výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na
pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje
zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek,
přístrojů, nářadí a měřidelse dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s
pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a
návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou
nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá
na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí.
Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a
nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.
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Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření.
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova.
Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s
přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
- kvalita projevu,
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o
vlastní zdraví.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně
podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý,
originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě.
Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně
rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které
úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z
hlediska požadavků osnov.Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní
zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou
zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a
kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější
mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou
kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
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Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s
častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a
zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá
estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a
nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
- Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a
předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně
opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na
prospěch tohoto žáka.
- Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za
první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním
termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
- Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za
druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení
navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
- Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních
dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat
ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální
přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
- Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen.
To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost
jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.
- Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být
hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a
důvodů uvedených v žádosti.
- V posledním roce plnění povinné školní docházky zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání
stanovených. V pátém a sedmém ročníku zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení žáka, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve
střední škole.
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Hodnocení chování
- Při porušení povinností stanovených tímto řádem lze podle závažnosti uložit žákovi v průběhu pololetí následující výchovná
opatření - napomenutí třídního učitele
- důtka třídního učitele
- důtka ředitele školy.
- Při průběžném jednání ohledně nevhodného chování žáka během školního roku (se žákem, s rodiči, výchovným poradcem…)
pořizuje třídní učitel průkaznou dokumentaci o jednání (zápis o průběhu, závěry +podpisy přítomných).
- Udělení napomenutí či důtky třídního učitele oznámí neprodleně třídní učitel rodičům prostřednictvím žákovské knížky a
vedení školy, současně zapíše tuto skutečnost do katalogového listu žáka.
Stupně hodnocení chování
Stupeň 1 – velmi dobré
- žák vědomě dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy, dodržuje společenské normy
- respektuje názory ostatních spolužáků a podílí se na utváření příjemné atmosféry v třídním i školním prostředí
- je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
- podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
- méně závažných přestupků se dopouští ojediněle; je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby
napravit.
Stupeň 2 – uspokojivé:
- Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními vnitřního řádu školy
- Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se
opakovaně dopouští méně závažných přestupků
- ne vždy dokáže respektovat názory ostatních spolužáků a pedagogů a atmosféru třídy často narušuje;ohrožuje
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob
- svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu není často schopen dodržovat
- v práci v týmu má závažné nedostatky, často negativně ovlivňuje výsledek týmové práce
- zpravidla se přes důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků.
Stupeň 3 – neuspokojivé:
- chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování; dopouští se takových závažných přestupků proti
vnitřnímu řádu školy, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob
- nerespektuje názory ostatních a hrubě narušuje atmosféru třídy a školy
- práci týmu nerespektuje, záměrně ji narušuje.
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IV.

Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s §15 odst. 2, včetně předem stanovených kritérií
- O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání
v pedagogické radě.
- Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení o klasifikace nebo klasifikaci do slovního
hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce
žáka.
- Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro
účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.
- U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce
žáka.
- Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a
chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých
předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení
zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech,
které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet
případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

V.

Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního
hodnocení a klasifikace
Prospěch
Ovládnutí učiva předepsaného osnovami
1 – výborný
ovládá bezpečně
2 – chvalitebný
ovládá
3 – dobrý
v podstatě ovládá
4 – dostatečný
ovládá se značnými mezerami
5 - nedostatečný
neovládá
Úroveň myšlení
1 – výborný
pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
2 – chvalitebný
uvažuje celkem samostatně
3 – dobrý
menší samostatnost v myšlení
4 – dostatečný
nesamostatné myšlení
5 - nedostatečný
odpovídá nesprávně i na návodné otázky

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Úroveň vyjadřování
1 – výborný
výstižné a poměrně přesné
2 – chvalitebný
celkem výstižné
3 – dobrý
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
4 – dostatečný
myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
5 - nedostatečný
i na návodné otázky odpovídá nesprávně
Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští
1 – výborný
užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností ,pracuje
samostatně, přesně a s jistotou
2 – chvalitebný
dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů,
dopouští se jen menších chyb
3 – dobrý
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává
potíže a odstraňuje chyby
4 – dostatečný
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
5 - nedostatečný
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí
Píle a zájem o učení
1 – výborný
aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
2 – chvalitebný
učí se svědomitě
3 – dobrý
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
4 – dostatečný
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
5 - nedostatečný
pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné
Chování
1 – velmi dobré

2 - uspokojivé

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení
vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští
ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží
se své chyby napravit.
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními
vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti
pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo
se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se
přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků,
narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
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3 - neuspokojivé

VI.

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného
chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti
školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena
výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně
narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost
školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších
přestupků.

Způsoby získávání podkladů pro hodnocení
- Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jejich
výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy prověřování (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové…), kontrolními
písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáka, konzultacemi s ostatními pedagogickými pracovníky a podle potřeby
i psychologickými a zdravotními pracovníky.
- Žák 2.-9. ročníku základní školy by měl mít minimálně dvě známky z každého předmětu během pololetí, z toho nejméně jednu za
ústní zkoušení. Známky získávají vyučující během celého klasifikačního období. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem
třídy, je nepřípustné individuální přezkušování po vyučování a v kabinetech. Výjimka je možná při diagnostikované vývojové
poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.
- Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace jejím zdůvodnění. Po ústním zkoušení oznámí učitel výsledek hodnocení
okamžitě, při vyhodnocení písemných a praktických zkoušek nejpozději do 14 dnů. Veškerou klasifikaci sděluje učitel
prostřednictvím žákovské knížky rodičům.
- Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok tak, aby se nadměrně nehromadily
v určitém období.
- O termínu písemné práce souhrnného charakteru (obvykle v rozsahu cca jedné vyuč. hodiny), informuje vyučující žáky minimálně
týden předem, ostatní vyučující pak zápisem v třídní knize. V jednom dni mohou žáci konat jednu zkoušku uvedeného typu, v 8. a
9. ročníku v rámci přípravy na přijímací zkoušky na střední školu maximálně dvě.
- Vyučující je povinen vést průběžnou klasifikaci průkazným způsobem v průběhu celého klasifikačního období. V případě
dlouhodobé nepřítomnosti či rozvázání pracovního poměru předává tuto klasifikaci zastupujícímu učiteli či vedení školy.
- Při dlouhodobém pobytu žáka mimo vyučování (léčebný pobyt, umístění v ústavu…) vyučující přihlíží ke známkám, které dotyčná
instituce sdělí škole.
- Na konci klasifikačního období vychází při klasifikaci učitel z kvality práce žáka za celé období, výsledná klasifikace není
aritmetickým průměrem všech známek. Známky pak vyučující zapíše do katalogových listů v termínu, který je určen.
- Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními vyučujícími a rozhoduje o ni ředitel po projednání na
pedagogické radě.
- Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:
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- neklasifikuje žáky ihned po absenci delší než jeden týden
- klasifikuje se pouze probrané učivo, zadávání nové látky k domácímu nastudování není přípustné
- před prověřováním musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva.
VII. Komisionální a opravné zkoušky
Komisionální zkouška
- Komisionální zkouška se koná v těchto případech:
- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí při konání opravné
zkoušky.
- Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje
komisi krajský úřad.
- Komise je tříčlenná a tvoří ji:
- předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je
ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
- zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného
předmětu,
- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené.Školním
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
- Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním.
Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení
prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí
se žákovi vydá nové vysvědčení.
- O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda
komise, protokol podepíší všichni členové komise.
- Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném
termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
- Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
- Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
- Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení
s datem poslední zkoušky.
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Opravná zkouška
- Opravné zkoušky konají:
- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali ročník na daném stupni
základní školy,
- žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů.
- Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.
- Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín opravných zkoušek a
konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom
dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
- Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel
školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák
zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
- Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v daném pololetí.
- Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku:
- Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka)
Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… .
- Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka)
Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch v předmětu ……… zůstává
nedostatečný.
VIII. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním
znevýhodněním.
Zdravotním postižením je mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a
vývojové poruchy učení nebo chování.
Při hodnocení žáků se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a
uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů k hodnocení žáka. U žáků
se zdravotním postižením klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podat lepší výkon.
Při klasifikaci nevychází učitel z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.
Zákonní zástupci žáků se zdravotním postižením mohou požádat školu o slovní hodnocení.
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Zdravotním znevýhodněním je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování,
které vyžadují zohlednění při vzdělávání.
Při hodnocení a klasifikaci žáků přihlíží vyučující k druhu zdravotního znevýhodnění a poskytuje žákovi možnost doplnění učiva,
individuální pomoc a vhodné rozložení učiva.
Sociálním znevýhodněním je
a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy,
b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo
c) postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu.11)
Při hodnocení žáků se sociálním znevýhodněním postupuje učitel citlivě a vytváří předpoklady pro to, aby se žák plynule zapojil
do kolektivu třídy a dosáhl výsledků, které odpovídají jeho schopnostem. Důležitá je také spolupráce s rodiči, příp. s výchovným
poradcem školy. Učitel průběžně sleduje výsledky žáka a vhodnými motivačními metodami vytváří předpoklady pro zapojení žáka
do vyučování. Významnou roli také hraje pochvala při hodnocení vyučovacích a výchovným výsledků.
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Autoevaluace – vlastní hodnocení školy
Zaměření
autoevaluace
Cíle

Kritéria

Nástroje

Podmínky
ke vzdělávání

Podpora školy žákům,
spolupráce s rodiči

Průběh vzdělávání

Zajištění trvalé
spokojenosti rodičů
s provozem a
vzdělávacími výsledky
školy, další zapojení
rodičů při školních
akcích
Dostatek finančních
Jednotný přístup k
zdrojů pro zajištění
žákům, včasné a
chodu školy, vysoká
důsledné řešení
kvalifikovanost sboru
individuálních
problémů, systém
postupných kroků při
jednání, spolupráce
s PPP.
Sledování rozpočtových Pravidelná
ukazatelů, získávání
informovanost rodičů
financí z doplňkové
(webové stránky), dny
činnosti, získávání
otevřených dveří,
sponzorů
zájmové akce pro děti i
veřejnost

Používání různých
forem a metod práce
při výuce, úroveň
motivačních prvků

Dosažení co
nejlepších
výsledků
odpovídajících
schopnostem a
možnostem žáků

Trvale vysoká
odborná úroveň
pedagogických
pracovníků

Spokojenost žáků i
rodičů, hrdost na
výsledky školy a její
image

Pravidelnost a
četnost a pestrost
výukových metod,
důslednost a
jednotná kritéria při
hodnocení žáků.

Jednotný systém
hodnocení,
klasifikace a jeho
uplatňování.
Trvale kvalitní
práce všech
pedagogů.

Využívání možností
DVPP, důslednost
v personální
politice.

Zainteresování všech
pracovníků školy,
účast na dominantách,
projektech školy.

Analýza žákovských
prací, ročníkové
práce, projekty a
prezentace,
hospitační činnost,
pozorování,
rozhovory

Prověřování a
ověřování znalostí
a vědomostí žáků,
projekty, výstupy,
hospitační
činnost..

Pozorování,
výsledky hospitační
činnosti, semináře,
celoroční projekty,
DVPP,

Pozorování, dotazníky,
rozhovory, hodnocení
v ŽK, školní časopis,
celoroční projekty,
propagace výsledků
práce školy na
veřejnosti.

Na klasifikačních
poradách 4x ročně,
zhodnocení na
závěr školního
roku, porovnání
výsledků.

Vyhodnocení
situace na
schůzkách vedení
školy, 1x ročně ve
výroční zprávě
(závěry + návrhy a
opatření)

Analýza ve výroční
zprávě školy vždy na
konci školního roku,
dílčí informace na
provozních poradách.

Zajištění a udržení
stávajících podmínek
pro vzdělávání žáků,
zlepšování vybavenosti
školy , modernizace
vyučovacího procesu

Průběžně dle ročního
Časový plán plánu a provozních
porad

Schůzky SRPŠ, Rady
Průběžně, dle plánu
školy, jednatelů, výboru školy
SK, provozní porady
dle plánu

Výsledky
vzdělávání

Řízení školy,
personální oblast

Školní klima
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PŘÍLOHA 1 - Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Ve třídách II. stupně je v každém ročníku jedna sportovní třída. Žáci jsou přijímáni na základě výsledků sportovních testů s přihlédnutím
k somatotypu a klasifikaci.
Učební plán s v podstatě shoduje s běžnými třídami, výuka tělesné výchovy je v rozsahu 3 hodin týdně, další aktivity (sportovní příprava, plavání)
jsou v rámci tréninků. Výchova ke zdraví je realizována blokově v rámci soustředění, škol v přírodě.
Charakteristika sportovních tříd:
Výběrové sportovní třídy jsou již 30 let součástí výchovného procesu naší školy. Na základě splnění pohybových testů, studijních předpokladů
a zdravotního stavu zařazeni do sportovní třídy.
Ve specializovaných třídách je vytvářena nadstavba vyučovacího procesu se zaměřením na atletiku. Třídy jsou součástí procesu rozvoje
intenzifikace. Hlavní garant je MŠMT spolu s ČAS a sportovní klub působící při škole.
Ve vlastním procesu sportovní přípravy jsou pak pomocí specifických i nespecifických cvičení realizovány cíle sportovní přípravy obsažené
v dokumentech ŠVP a ročního plánu sportovní přípravy.
Vyučovací předmět TV je realizován v časové dotaci minimálně 3 hodiny týdně (+ 1 hodina tréninku v dopoledních hodinách). Výuka
probíhá koedukovaně za přítomnosti dvou pedagogů. Nedílnou součástí sportovní přípravy je pak tréninkový proces realizovaný kvalifikovanými
trenéry v odpoledních hodinách. Vyučovací proces je koordinován s tréninkovou činností. Rozvoji schopností a dovedností je pak přizpůsoben
celkový režim dne. Při určité fyzické náročnosti je kladen důraz i na regeneraci sil v podobě pravidelného plavání a využití sauny nacházející se
v areálu školy. Žáci jsou pod pravidelnou lékařskou kontrolou. Nárůst zatížení a využití různých forem je přizpůsoben věku dítěte. Prakticky jsou
nacvičovány i režimové a hygienické návyky na třech výjezdových akcích, kterých se žáci zúčastňují v průběhu školního roku. Bloková výuka
realizována v předmětech člověk a zdraví je úzce přizpůsobena praktickému využití ve sportovním procesu. Materiální vybavení je standardní
požadavek daný ČAS.
Sportovní příprava je součtem velkého množství faktorů výchovných, motivačních, fyziologických i fyzických, které utvářejí osobnost žáka sportovce. Vlastní evaulace případně sebeevaulace je pak dána pravidelnou kontrolou požadovaných pohybových schopností a dovedností.
Vlastní úspěšnost přípravy pak realizována v úspěchu jednotlivce (PP, MČR) nebo družstva (MPD, MČR)
Nadstavbovou složkou přípravy je pak zařazení jednotlivců do systému SCM, podporující jedince pro přípravu státní reprezentace.
Poznámky k učebnímu plánu:
výchova k občanství - uspořádána do bloků, probírána na sportovních soustředěních
tělesná výchova – výrazně posílena z disponibilních hodin
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Hodinová dotace

hodiny
Předmět

2. stupeň - sportovky

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník
v předmětu

Český jazyk a literatura

celkem

5

5

4

4

18

3

3

3

3

12

12

-

2

2

2

6

6

Matematika a její aplikace

5

5

4

4

18

15

+3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

1

4

1

+3

Dějepis

2

2

2

2

8

Výchova k občanství

1

-

1

1

3

Fyzika

1

2

2

2

7

Chemie

-

-

2

2

4

Přírodopis

2

2

2

2

8

Zeměpis

2

2

2

2

8

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

2

1

2

1

6

Výchova ke zdraví

-

-

-

-

0

Tělesná výchova

3

3

3

3

12

Pěstitelské práce

0,5

0,5

-

-

1

Práce s laboratorní technikou

0,5

0,5

0,5

0,5

2

-

-

0,5

0,5

1

29

30

32

31

122

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk
Německý jazyk (Další jazyk)

Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

Svět práce
celkem

15

+3

11

21

+6

10

10 +2

3 +1

122

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova (pro sportovní třídy se zaměřením na atletiku)
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Vazby, přesahy,

Očekávané výstupy RVP

průřezová témata
Žák:
-

-

-

-

-

-

-

Atletika:
seznamuje se s bezpečnostními a
provozními předpisy hřiště, sauny,
tělocvičny
rozvíjí kondici na základě
specifických i nespecifických cvičení
(rozvoj schopností - rychlost,
vytrvalost, síla, obratnost)
seznamuje se se sportovišti a náčiním
pro jednotlivé soutěže a disciplíny
pravidelně se zúčastňuje závodů
MPD, závodí a soutěží v rámci
Poprasku
seznamuje se se základními
atletickými pravidly
seznamuje se s různými druhy
průpravných cvičení pro rozvoj
techniky
používá závodní atletickou obuv
seznamuje se se základními
technikami atletických disciplin pro
využití závodění a soutěžení
seznamuje se se správnou
životosprávou, režimem dne, uměním
odpočívat
seznamuje se se správnou technikou
běhu, reaguje správně na startovní
povely a správnou terminologii

- běhy hladké (60m, 150m, 300m,
800m, 1500m): SBC, nízký start
z bloků, polovysoký start

OVO:
4.1
4.2
4.4
5.1
6.1
6.2

OSV:
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

U:
4.1
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
6.1
6.4
6.5

MuV:
4.1
EV:
5.4

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova (pro sportovní třídy se zaměřením na atletiku)
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

seznamuje se se základy techniky na
překážkách

- běhy překážkové: přeběh překážek
0,76m, přeběh nízkých překážek
s různými mezerami

-

seznámí se s činnostmi se štafetovým - běhy štafetové: běh se štafetovým
kolíkem, nacvičuje předávky a
kolíkem, nácvik předávek v určených
aplikuje je v závodní činnosti
územích

-

žák rozliší druh odrazu (z jedné nebo
z obou nohou), seznámí se s
technikou skoku vysokého, používá
nůžkový skok a flop

- skok vysoký: nůžkový skok, flop
z krátkého rozběhu, nácvik
vertikálního odrazu z jedné nohy,
různá průpravná cvičení

-

začíná nacvičovat techniku skoku
dalekého, snaží se používat skrčnou
techniku v závodě

- skok daleký: skoky z krátkého
rozběhu skrčmo, příprava rozběhu,
různá průpravná cvičení

-

seznamuje se s bezpečností při vrhu
koulí, s držením náčiní, ukáže
techniku hodu z místa, uvědomuje si
rozdíl mezi vrhem a hodem

- vrh koulí (3kg): vrh z místa,
průpravné odhody

-

rozezná způsoby držení, seznámí se a - hod míčkem: hod z místa, hod
aplikuje bezpečnostní opatření při
z krátkého rozběhu, různá průpravná
cvičení, začíná používat spojení hodu cvičení
s rozběhem, předvede hod z krátkého
rozběhu

-

absolvuje pětiboj

- pětiboj: s výkonností okolo - hoši
1030 bodů, dívky 1500 bodů

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova (pro sportovní třídy se zaměřením na atletiku)
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

- seznamuje se s bezpečností při cvičení na Gymnastika:
nářadí a náčiní
- využívá bezpečnostní pomůcky (žíněnky)
- - začíná s pomocí učitele připravovat a
uklízet nářadí
- orientuje se v základní terminologii a
reaguje na povely učitele
- používá přiměřeného oděvu
- uvědomuje si vhodnost správného
rozcvičení při přípravě na cvičení
- začíná si uvědomovat důležité reakce
v souvislosti s náročností prováděného
cvičení
- užívá různá průpravná cvičení, základní
rovnovážné cviky a jednoduché skoky (př.
čertík)
- všechna cvičení aplikuje v jednoduché
kombinaci cviků
- seznamuje se s různými druhy
gymnastických náčiní pro rozvoj
jednotlivých schopností (tyč, lavičky,
obruče, malé činky, švihadla, plné míče,
gumové míče)
- používá netradiční náčiní (pet lahve, gumy,
víčka)
- pod vedením učitele je schopen použít
náčiní přiměřené k věku
- dodržuje režim stanovený pro cvičení
v tělocvičně

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova (pro sportovní třídy se zaměřením na atletiku)
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

žák se seznamuje a systematicky se učí
záchranu cvičícího
začíná rozlišovat mezi záchranou a
dopomocí
seznamuje se s novými prvky, se
záchranou a dopomocí, kterou pak
aplikuje při cvičení, ukáže
z tříkrokového rozběhu kotoul letmo
s odrazem snožmo, využívá různé
druhy kotoulů a jejich modifikace,
zařazuje průpravná cvičení pro stojku,
zejména zpevňování, ukáže stoj na
rukou, předvede kontrolní cvičení ve
složení: stoj na rukou - kotoul vpřed kotoul letmo - kotoul vzad

- prostná - kotoul letmo, stoj na
rukou: kotoul letmo z tříkrokového
rozběhu, odraz snožmo, po
dokončení výskok; stoj na rukou ze
stoje spojného přednožením;
průpravná cvičení, zpevňování

-

seznamuje se a používá záchranu a
dopomoc při přeskoku, nacvičuje
snožný odraz z můstku a trampolíny,
předvede roznožku a skrčku přes kozu
našíř

-

seznamuje se s nářadím a používá
záchranu a dopomoc při cvičení na
hrazdě, využívá průpravných cvičení
k nácviku výmyku, provede výmyk

-

seznámení se s technikou šplhu (pomoc
dolních končetin, synchronizuje horní a - šplh na tyči: s přírazem
dolní

- přeskok - roznožka a skrčka přes
kozu našíř: po rozběhu odraz
snožmo, doskok do stoje na obě nohy

- hrazda - výmyk: ze shybu stojmo
odrazem snožmo do prohnutého
vzporu (hrazda po ramena), různá
průpravná cvičení

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova (pro sportovní třídy se zaměřením na atletiku)
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

končetiny), šplhá na tyči s přírazem a
používá záchranu při cvičení
-

-

-

-

začíná používat rytmická cvičení pro - rytmická gymnastika: koordinace
a rytmus
rozvoj koordinace a nácviku rytmu
(překážky), seznamuje se se
základními kroky
dbá na bezpečnost, svoji i soupeřovu, Sportovní hry:
objasní nepoužívání řetízků, prstenů
atd - začíná se seznamovat
s taktickým myšlením (např.
postavení hráče) a taktikou her a
dodržuje ji ve hře (za pomoci
spoluhráčů i učitele)
začíná používat základní pojmy
spojené se sportovní hrou (náčiní,
části hřiště)
podřizuje se stanoveným pravidlům
stanovených sportovních hrou
postupně se seznamuje
s dovednostmi s různými míči
začíná používat HČJ jako základní
stavební kameny pro hru
využívá různé druhy průpravných her
k rozvoji schopností a dovedností
používá stanovené pomůcky
vyhledává radostný pocit ze hry,
snaží se uznat soupeře
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Předmět: Tělesná výchova (pro sportovní třídy se zaměřením na atletiku)
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

provádí úpravu hřišť před a po utkání

-

seznamuje se a začíná používat
- vybíjené, drobné pohybové hry
základní HČJ: házení a chytání míče,
hází s protilehlou nohou vpředu
zvyšuje obratnostní schopnosti a
dovednosti, orientuje se ve hře
hraje vybíjenou a drobné pohybové
hry

-

-

seznamuje se a začíná používat
- košíková
základní HČJ: přihrávání (jednoruč i
obouruč) na místě i za pohybu,
používá driblink P i L rukou, užívá
střelby z místa, uvolňuje se bez míče
i s míčem,

-

-

hraje průpravné hry - seznamuje se a - kopaná (hoši)
začíná používat základní HČJ:
přihrávání (po zemi na krátkou a
střední vzdálenost), zpracování míče,
střelba (z místa a po vedení míče),
obcházení soupeře s míčem,
odebírání míče
hraje kopanou

-

hraje hry

- florbal, přehazovaná, frisbee, ringo,
pálkovací hry
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Předmět: Tělesná výchova (pro sportovní třídy se zaměřením na atletiku)
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

seznamuje se s bezpečností na bazéně i Plavání:
v šatnách, dodržuje stanovená pravidla
dodržuje hygienické předpisy pro
plavecká zařízení
při cestě na bazén dodržuje pravidla
silničního provozu
seznamuje se s režimem výuky na
bazéně a dodržuje jej
používá plavecký oděv (plavky)
používá plavecké pomůcky (desky)
seznamuje se s pojmy z plavecké
terminologie (např. plavecký způsob) a
reaguje na povely učitele
žák je rozřazen do družstva podle
plaveckých dovedností
nacvičuje správné dýchání do vody
užívá různých průpravných cvičení,
zejména splývání
seznamuje se s hrami ve vodě (např.
vodní pólo)
uplave dvěma různými způsoby 25 m
pokusí se uplavat 100 m bez přerušení
závodí a soutěží v rámci Poprasku
seznamuje se s plaváním pod vodou a
s lovením předmětů (puků)
seznámení se a postupné zvládnutí
- startovní skok do vody
startovního skoku se startovními povely
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Předmět: Tělesná výchova (pro sportovní třídy se zaměřením na atletiku)
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

žák nacvičuje správnou práci nohou,
paží a souhru nohou a paží
využívá plavecké pomůcky (desku) a
různá průpravná cvičení
seznamuje se a začíná používat
základní obrátku

- plavecký způsob prsa: správná
práce a souhra dolních a horních
končetin, základní obrátka

seznamuje se s plaveckým způsobem
- plavecký způsob kraul: správná
kraul a nacvičuje správnou práci nohou, práce a souhra dolních a horních
paží a souhru nohou a paží
končetin, základní obrátka
využívá plavecké pomůcky (desku) a
různá průpravná cvičení
seznamuje se a začíná používat
základní obrátku
žák se seznamuje s kurzovní výukou na Lyžování - kurs (ovlivněn
horách, programem kurzu a s denním
sněhovými podmínkami):
režimem
seznamuje se s bezpečnostními
předpisy na lyžařském výcviku,
seznamuje se a dodržuje předpisy
v ubytovaném objektu
na sjezdových i běžeckých lyžích
dodržuje stanovená pravidla
seznamuje se s lyžařským vybavením,
které aktivně používá
používá vhodný oděv
seznamuje se s pojmy z lyžařské
terminologie a reaguje na povely učitele
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Předmět: Tělesná výchova (pro sportovní třídy se zaměřením na atletiku)
Ročník: 6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

žák je rozřazen do družstva podle
lyžařských dovedností
seznamuje se s různými průpravnými
cvičeními, které se snaží používat
seznamuje se s hrami na sněhu
seznamuje se teoreticky se základní
historií lyžování, přípravě lyží před
použitím na sněhu, s lyžařskou
turistikou a nebezpečím na horách a
jak mu předcházet
žák se seznamuje se základní
manipulací s lyžemi (s nazouváním a
vyzouváním, obraty, pohybem
těžiště)
využívá jízdu na vleku
- seznamuje se a používá zastavení
na P i L stranu - seznamuje se a
začíná používat správný způsob
vstávání po pádu
seznamuje se s odšlapováním a
základními oblouky pro sjíždění,
které začíná používat
pokouší se o jízdu na vnitřní lyži a
vnitřní hraně
účastní se závodu na sjezdových
lyžích

- sjezdové lyžování: nošení lyží,
manipulace s lyžemi na místě, jízda
na vleku, zastavení na P a L stranu,
pády a vstávání, odšlapování,
sjíždění - pluh, oblouky v pluhu,
vlnovka, základní kročný oblouk,
carving - jízda po hranách, závod
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

žák se teoreticky a poté i prakticky
seznamuje s přípravou lyží před
použitím na sněhu – technika mazání
a výběr vosků, které začíná postupně
samostatně používat
seznamuje se se základní manipulací
s lyžemi a základní lyžařskou
průpravou na běžeckých lyžích
správně drží hole
používá brzdění
nacvičuje techniku výstupu do kopce
a sjíždění a používá je
účastní se výletů
absolvuje závod na běžeckých lyžích

-

seznamuje se s technikou střídavého
běhu dvoudobého

-

seznamuje se s bezpečností při
úpolových cvičeních
předvede jednoduché cviky na
zpevňování a uvolňování těla a jeho
částí

-

-

-

- běžecké lyžování: příprava lyží,
nošení lyží, manipulace s lyžemi na
místě, držení holí, základní lyžařská
průprava (práce s těžištěm, jízda po
jedné lyži, úkroky, dřepy), brzdění,
výstupy do kopce, turistika na lyžích,
závod

- klasická technika běhu - střídavý
běh dvoudobý
Úpoly:

seznamuje se s bezpečnostními
Sportovní soustředění:
předpisy a režimem kurzu, dodržuje
předpisy v ubytovaném objektu
seznamuje se se zásady bezpečnosti a
chování v lese a málo známém
prostředí
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

seznamuje se s hrami v lese a na
louce a hraje hry
při hrách a kondičních cvičeních
využívá různých přírodních objektů
(pomůcek)
dodržuje zásady bezpečnosti při
činnostech s ohněm
seznamuje se se správným chováním
v lesích a chráněných územích, které
dodržuje
seznamuje se se základními
hygienickými návyky, zdravovědou a
základní traumatologií
seznamuje se s činnostmi a chováním
souvisejících s turistikou (výstroj,
výzbroj)
seznamuje se s chováním za bouřky
hraje etapové hry, hry v přírodě,
orientační hry, branné hry
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Vazby, přesahy,

Očekávané výstupy RVP

průřezová témata
Žák:
-

-

-

-

-

-

Atletika:
seznamuje s bezpečnostními a
provozními předpisy hřiště, sauny,
tělocvičny
chápe důležitost rozvoje kondice na
základě specifických i nespecifických
cvičení (rozvoj schopností - rychlost,
vytrvalost, síla, obratnost)
připravuje sportoviště a náčiní pro
jednotlivé soutěže a disciplíny,
seznamuje se se zápisem výkonu
pravidelně se účastní závodů MPD,
závodí a soutěží v rámci Poprasku
začíná aplikovat základní atletická
pravidla
zkouší různé druhy průpravných
cvičení pro rozvoj techniky
užívá závodní atletickou obuv
dále se seznamuje se základními
technikami atletických disciplin pro
využití závodění a soutěžení
je schopen samostatné přípravy na
cvičení (rozcvičení, rovinky)
začíná si uvědomovat důležitost
regenerace
zdokonaluje běžeckou techniku,
provádí činnosti spojené s přípravou
startu

- běhy hladké (60m, 150m, 300m,
800m, 1500m): SBC, polonízký start

OVO:
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
6.1
6.2
6.3
6.4
U:
4.1
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
6.1
6.4
6.5

OSV:
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
MuV:
4.1
4.2
EV:
5.3
5.4

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova (pro sportovní třídy se zaměřením na atletiku)
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

provádí základní techniku na
překážkách s různými mezerami,
seznamuje se s během na 200m př. a
1500m př.

- běhy překážkové: přeběh překážek
0,76m a0,84m, běh mezi překážkami
na různých vzdálenostech (7,70m,
8,20m, 8,50m), 200m př. (mezera
18,29m a výška 0,76m), 1500m př.

-

využívá polovysokého startu ve
vymezeném území, zdokonaluje
závodní formu předání kolíku

- běhy štafetové: polovysoký start,
předávka ve vymezeném území

-

žák rozlišuje nůžkový skok a flop,
- skok vysoký: nůžkový skok a
zdokonaluje techniku nůžkového
flopu, odrazová cvičení pro nácvik
skoku i flopu, připravuje se na nácvik techniky, různá průpravná cvičení
různých technik odrazu, začíná užívat
různá průpravná cvičení pro
zdokonalení techniky

-

seznamuje se se závěsnou a kročnou
technikou, zdokonaluje skrčnou
techniku a zdokonaluje průpravná
cvičení

-

seznamuje se s náčiním, dokáže běžet - skok o tyči: držení, běh s tyčí,
s tyčí a spojuje běh s tyčí s odrazem skoky z krátkého rozběhu do písku a
doskočiště, různá průpravná cvičení

-

začíná aplikovat vrh z pohybu,
vytváří si dostatečnou zásobu
průpravných cvičení

- skok daleký: nácvik skrčené
techniky z plného rozběhu, závěsná a
kročná technika, různá průpravná a
napodobivá cvičení

- vrh koulí (3 + 4kg): vrhy
z bočného postavení, ze tří kroků,
průpravné hody

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova (pro sportovní třídy se zaměřením na atletiku)
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

spojuje hod s rozběhem, seznamuje
se s různými průpravnými cvičeními
pro zdokonalení techniky

- hod míčkem: hod z rozběhu, různá
průpravná cvičení

-

seznamuje se s náčiním a bezpečností - hod oštěpem (600g): držení, hod
při hodu oštěpem, s držením, provádí z místa a z chůze, různá průpravná
odhody z místa a z chůze
cvičení

-

seznamuje se s bezpečností při hodu - hod diskem (1kg): držení, hod
diskem, zdůvodní význam klece při z místa, otočka z čelného postavení,
používání nářadí, seznámí se držením různá průpravná cvičení
disku a základními technikami
odhodu disku

-

seznamuje se s bezpečností při hodu - hod kladivem (3 + 4kg): držení,
kladivem, zdůvodní význam klece při nášvihy na místě, odhod z nášvihu,
používání nářadí, seznamuje se
různá průpravná cvičení
s držením kladiva a základní
technikou odhodu kladiva

-

absolvuje pětiboje pro mladší
kategorii s lepšími výsledky

-

absolvuje víceboj pro starší kategorii - víceboj: pro starší kategorii - hoši
devítiboj s výkonností okolo 2300
bodů, dívky sedmiboj s výkonností
okolo 2100 bodů

- pětiboj: pro mladší kategorii
s výkonností okolo - hoši 1300 bodů,
dívky 1800 bodů

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova (pro sportovní třídy se zaměřením na atletiku)
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

seznamuje se s bezpečností při cvičení na Gymnastika:
nářadí a náčiní
využívá bezpečnostní pomůcky (žíněnky)
připravuje a uklízí nářadí a náčiní
orientuje se v základní terminologii a
reaguje na povely učitele
používá přiměřeného oděvu
uvědomuje si a začíná předvádět vhodné
a správné rozcvičení při přípravě na
cvičení
uvědomuje si důležité reakce
v souvislosti s náročností prováděného
cvičení
užívá různých průpravných cvičení
užívá základní rovnovážné cviky
užívá jednoduché skoky (např. čertík)
rozvíjí odrazová cvičení
všechna cvičení aplikuje v jednoduché
kombinaci cviků
užívá různé druhy gymnastických náčiní
pro rozvoj jednotlivých schopností (tyč,
lavičky, švédské bedny, obruče, malé
činky, švihadla, plné míče, gumové míče)
používá netradiční náčiní (pet lahve,
gumy, víčka)
pod vedením učitele je schopen použít
náčiní přiměřené k věku
dodržuje režim stanovený pro cvičení
v tělocvičně
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Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

žák se seznamuje a systematicky učí
záchranu u nových cviků, opakuje si
záchranu již známou
žák rozlišuje mezi záchranou a
dopomocí
- prostná - přemet stranou na obě
žák se seznamuje s novými prvky,
strany: ze stoje rozkročného přemet
předvede ze stoje rozkročného
stranou do stoje rozkročného
přemet stranou na obě strany do stoje
rozkročného, využívá přemetového
poskoku

-

žák používá dopomoc a záchranu,
provádí rozběh s odrazem
z gymnastického můstku
(trampolíny), předvádí náročnější
formu cviku

- přeskok - roznožka a skrčka přes
kozu nadél: po rozběhu odraz
snožmo, doskok do stoje na obě nohy

-

opakuje si a používá záchranu a
dopomoc při cvičení, užívá
průpravných cvičení k nácviku
výmyku, využívá zvýšené nářadí pro
cvičení, provede výmyk, seznamuje
se co znamená zákmih, předkmih,
odskok

- hrazda - výmyk: ze shybu stojmo
odrazem snožmo do prohnutého
vzporu (hrazda po hlavu), různá
průpravná cvičení

-

opakuje si a používá záchranu při
šplhu, zdokonaluje se ve šplhu na
tyči, chlapci se pokouší šplhat bez
přírazu

- šplh na tyči: s přírazem, chlapci
bez přírazu
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Předmět: Tělesná výchova (pro sportovní třídy se zaměřením na atletiku)
Ročník: 7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

seznamuje se s nářadím, seznamuje se
se záchranou a dopomocí při cvičení,
využívá houpání, nacvičuje seskok
záhupem, předvede sestavu ze svisu
stojmo svis vznesmo do svisu střemhlav
a zpět do svisu vznesmo a svisu stojmo
začíná používat základní kroky na
zdůraznění rytmu, předvádí rytmická
cvičení

-

využívá kladiny, švédské bedny,
švédského stolu k různým seskokům,
výskokům, rovnovážným prvkům i
drobným hrám

-

dbá na bezpečnost, svojí i soupeřovu,
nepoužívá řetízky, prsteny atd.
seznamuje se dále s taktickým
myšlením a taktikou her a dodržuje ji
ve hře (za pomoci spoluhráčů i učitele)
používá základní pojmy spojené se
sportovní hrou (náčiní, části hřiště)
seznamuje se a podřizuje pravidlům
nových her
chápe základní role ve hře, pravidla
zjednodušených sportovních her
provádí úpravu hřišť před a po utkání
seznamuje se dále s dovednostmi
s různými míči

-

-

- kruhy - svis vznesmo, svis
střemhlav: ze svisu stojmo svis
vznesmo; ze svisu vznesmo svis
střemhlav (kruhy po hlavu)

- rytmická gymnastika: rytmická
cvičení

Sportovní hry:
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

- začíná využívat osvojených HČJ
- využívá různé druhy průpravných her
k rozvoji schopností a dovedností
- využívá stanovené pomůcky
- vyhledává radostný pocit ze hry, snaží se
uznat soupeře
- rozpozná základní rozdíly mezi
jednotlivými druhy sportovních her
- snaží se pomáhat při rozhodování
- používá základní HČJ: házení a chytání
míče
- orientuje se ve hře
- chápe význam přehazované pro pozdější
výuku odbíjené
- hraje přehazovanou
- seznamuje se a začíná používat HČJ:
jednoduchá manipulace s hokejkou,
provádí přihrávky, střelbu, uvolňuje se,
obchází protihráče
- hraje utkání

- přehazovaná

- florbal

- seznamuje se s novými a dále
- košíková
zdokonaluje HČJ: přihrávání (jednoruč i
obouruč) na místě i za pohybu, používá
driblink P i L rukou, užívá střelby vrchní
jednoruč z místa, uvolňuje se bez míče i
s míčem, kryje útočníka s míčem i bez
míče, doskakování

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova (pro sportovní třídy se zaměřením na atletiku)
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

seznamuje se základními HK: útočné
(početní převaha útočníků, hoď a běž) i
obranné (přebírání) kombinace
především v průpravných hrách
řeší situace jeden proti jednomu
hraje utkání
při utkání používá osobní obranu a
základní herní kombinace

-

seznamuje se s novými a dále
zdokonaluje HČJ: přihrávání (po zemi
na krátkou a střední vzdálenost),
zpracování míče, střelba (z místa a po
vedení míče), obcházení soupeře
s míčem, odebírání míče
hraje kopanou

-

hraje hry

-

seznamuje se s bezpečností na bazéně i
v šatnách, dodržuje stanovená pravidla
dodržuje hygienické předpisy pro
plavecká zařízení
při cestě na bazén dodržuje pravidla
silničního provozu
seznamuje se s režimem výuky na
bazéně a dodržuje jej
používá plavecký oděv (plavky)

-

-

- kopaná (hoši)

- beach přehazovaná, frisbee,
vybíjené, házená, ringo, pálkovací
hry
Plavání:
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

používá plavecké pomůcky (desky)
seznamuje se s novými a opakuje si již
známé pojmy z plavecké terminologie a
reaguje na povely učitele
žák je rozřazen do družstva podle
plaveckých dovedností
nacvičuje dále správné dýchání do vody
užívá různých průpravných cvičení
pokouší se plavat pod vodou a lovit
předměty (puky)
hraje hry ve vodě
uplave třemi různými způsoby 25 m
pokusí se uplavat 200 m bez přerušení
závodí a soutěží v rámci Poprasku

-

používá a dále zdokonaluje startovní
skok se startovními povely

-

zdokonaluje a dále nacvičuje správnou - plavecký způsob prsa: správná
práci nohou, paží a souhru nohou a paží práce a souhra dolních a horních
využívá plavecké pomůcky (desku) a
končetin, obrátka
různá průpravná cvičení
používá základní obrátku

-

- startovní skok do vody

zdokonaluje a dále nacvičuje správnou
práci nohou, paží a souhru nohou a paží - plavecký způsob kraul: správná
práce a souhra dolních a horních
končetin, základní obrátka
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

využívá plavecké pomůcky (desku) a různá
průpravná cvičení
používá základní obrátku
zdatnější plavci se seznamují s kotoulovou
obrátkou
seznamuje se s plaveckým způsobem znak - plavecký způsob znak: správná
a nacvičuje správnou práci nohou, paží a
práce a souhra dolních a horních
souhru nohou a paží
končetin, základní obrátka
využívá plavecké pomůcky (desku) a různá
průpravná cvičení
seznamuje se a začíná používat základní
obrátku
seznamuje se a začíná používat startovního
skoku na znak

-

zdatnější plavci se pokouší o delfínové
vlnění

-

žák se seznamuje s programem kurzu a
s denním režimem
Lyžování - kurs (ovlivněn
seznamuje se s bezpečnostními předpisy na sněhovými podmínkami):
lyžařském výcviku, seznamuje se a
dodržuje předpisy v ubytovaném objektu
na sjezdových i běžeckých lyžích dodržuje
stanovená pravidla
používá lyžařské vybavení
používá vhodný oděv
seznamuje se s dalšími pojmy z lyžařské
terminologie a reaguje na povely učitele

-

-

- delfínové vlnění
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

žák je rozřazen do družstva podle
lyžařských dovedností
seznamuje se s dalšími průpravnými
cvičeními, které používá
hraje hry na sněhu
rozvíjí kondici v rámci běžeckého
lyžování
seznamuje se teoreticky se závodním
lyžováním, opakuje si přípravu lyží
před použitím na sněhu, uvědomuje si
nebezpečí na horách a opakuje si jak
mu předcházet
žák ovládá základní manipulaci
s lyžemi
ovládá jízdu na vleku
používá zastavení na P i L stranu
seznamuje se a používá další oblouky
pro sjíždění
zdokonaluje svou sjezdovou techniku
nacvičuje carvingový oblouk, jízdu po
vnitřní hraně s náklonem trupu do
oblouku
účastní se závodu na sjezdových lyžích
žák si opakuje přípravu lyží před
použitím na sněhu - opakuje si a
samostatně používá techniku mazání a
výběr vosků

- sjezdové lyžování: manipulace
s lyžemi, jízda na vleku, zastavení na
P a L stranu ve vyšších rychlostech,
sjíždění - střední a dlouhý kročný
oblouk, carving, závod

- běžecké lyžování: příprava lyží,
manipulace s lyžemi, základní
lyžařská průprava, brzdění, výstupy
do kopce, turistika na lyžích, závod
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

používá základní manipulaci s lyžemi
a základní lyžařskou průpravu na
běžeckých lyžích
používá brzdění
používá techniku výstupu do kopce a
sjíždění, účastní se výletů
absolvuje závod na běžeckých lyžích
zdokonaluje techniku střídavého
- klasická technika běhu - střídavý
běhu dvoudobého
běh dvoudobý, soupažný běh
seznamuje se s technikou soupažného jednodobý
běhu jednodobého
seznamuje se se základy bruslení

-

seznamuje se s jednoduchými odpory - bruslení
a pády

-

dodržuje zásady bezpečnosti při
úpolových cvičeních
hraje úpolové hry
chová se v duchu fair play

-

-

-

Úpoly:

seznamuje se s bezpečnostními
Sportovní soustředění:
předpisy a režimem kurzu, dodržuje
předpisy v ubytovaném objektu
seznamuje se se zásady bezpečnosti a
chování v lese a málo známém
prostředí
hraje hry v lese a na louce
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Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

při hrách a kondičních cvičeních
využívá různých přírodních objektů
(pomůcek)
dodržuje zásady bezpečnosti při
činnostech s ohněm
seznamuje se se správným chováním
v lesích a chráněných územích, které
dodržuje
seznamuje se se základními
hygienickými návyky, zdravovědou a
základní traumatologií
seznamuje se s činnostmi a chováním
souvisejících s turistikou (výstroj,
výzbroj)
dodržuje pravidla chování za bouřky
snaží se rozvíjet herní a kreativní
myšlení
hraje etapové hry, hry v přírodě,
orientační hry, branné hry
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Vazby, přesahy,

Očekávané výstupy RVP

průřezová témata
Žák:
Atletika:
- seznamuje se s bezpečnostními a
provozními předpisy hřiště, sauny,
tělocvičny
- stále rozvíjí kondici na základě
specifických i nespecifických cvičení
(rozvoj schopností - rychlost,
vytrvalost, síla, obratnost)
- připravuje si sportoviště a náčiní pro
jednotlivé soutěže a disciplíny, pomáhá
s organizací, podílí se na rozhodování
- pravidelně se účastní závodů MPD a
veřejných závodů, závodí a soutěží
v rámci Poprasku
- zdokonaluje individuální techniku
různými druhy průpravných cvičení
- užívá závodní atletickou obuv
- rozvíjí správnou techniku atletických
disciplin pro využití závodění a
soutěžení
- je schopen samostatné přípravy na
cvičení
- uvědomuje si důležitost rozcvičení jako
prevenci zranění
- nacvičuje správné dýchání
- učí se sledovat tepovou frekvenci
palpační metodou
- běhy hladké (60m, 150m, 300m,
- seznamuje se s metodami rozvoje
800m, 1500m): technika běhu, SBC,
schopností odpočinek, obecná

OVO:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
U:
4.1
4.2
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
6.1
6.2
6.3, 6.4

OSV:
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3.1
1.3.2
MuV:
4.1
4.2
4.3
EV:
5.3
5.4

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova (pro sportovní třídy se zaměřením na atletiku)
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

vytrvalost, tempová vytrvalost,
rychlostní vytrvalost, speciální
vytrvalost, rychlost, akcelerace,
výbušná síla; rozvíjí dvojitou práci v
kotníku

startovní akcelerace, trénink
opakovaných úseků

-

zdokonaluje provedení činnosti nad
překážkami,
zdokonaluje náběh na 1. překážku, běh
mezi překážkami, zdokonaluje běh
200m př., je schopen zúčastnit se
závodu na 1500m př.

- běhy překážkové: přeběh překážek
0,76m a 0,84m na mezerách 8,20m a
8,50m, 200m př. (mezera 18,29m a
výška 0,76m), 1500m př. technika zdolání vodního příkopu

využívá polonízkého startu ve
vymezeném území, využívá
náběhového území k předávce,
zdokonaluje závodní formu předání
kolíku

- běhy štafetové: polonízký start a
náběhové území

-

-

-

-

- skok vysoký: flop z delšího
seznamuje se se staršími technikami,
překonává laťku stanovenou technikou, rozběhu, starší techniky, průpravné
skoky
zlepšuje odrazovou techniku,
seznamuje se s tretrami s hřeby na patě,
rozezná vertikální a horizontální odraz
- skok daleký: skoky všemi
prohlubuje závěsnou a kročnou
dálkařskými technikami, průpravné
techniku skoku dalekého, používá
skoky
skrčný způsob, žák si vytváří zásobu
průpravných cvičení pro zdokonalování
techniky, zlepšuje odrazovou techniku

6.5
6.6

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova (pro sportovní třídy se zaměřením na atletiku)
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

prohlubuje a zdokonaluje získané
dovednosti při skoku o tyči, užívá
širší škály průpravných skoků

- skok o tyči: skoky do doskočiště,
SBC s tyčí, průpravné skoky
z rozběhu do doskočiště

-

seznamuje se se sunem a otočkou,
vrhá z pohybu, zná širší škálu
průpravných hodů

- vrh koulí (3 + 4kg): sun a otočka,
odhod stranou s přeskokem,
průpravné hody

-

ovládá techniku odhodu z místa,
seznamuje se s technikou otočky
z bočného postavení v hodu diskem,
prohlubuje a zdokonaluje získané
dovednosti

- hod diskem (1kg): otočka
z bočného postavení,
různá průpravná cvičení

-

opakuje hody z místa, spojuje rozběh - hod oštěpem (600g): odhod
s odhodem,
z krátkého rozběhu, různá průpravná
zdokonaluje techniku odhodu
cvičení

-

nacvičuje otočku, seznamuje se
s odhodem z jedné a dvou otoček

- hod kladivem (3 + 4kg): otočky s
kladivem, různá průpravná cvičení

-

absolvuje víceboj s lepšími výsledky

- víceboj: hoši devítiboj s výkonností
okolo 2800 bodů, dívky sedmiboj
s výkonností okolo 2500 bodů

-

seznamuje se s bezpečností při
cvičení na nářadí a náčiní
využívá bezpečnostní pomůcky
(žíněnky)
připravuje a uklízí nářadí a náčiní

Gymnastika:

-

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova (pro sportovní třídy se zaměřením na atletiku)
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

orientuje se v základní terminologii a
reaguje na povely učitele používá
přiměřeného oděvu
uvědomuje si a ukáže vhodné a správné
rozcvičení při přípravě na cvičení
uvědomuje si důležité reakce
v souvislosti s náročností prováděného
cvičení
užívá různých průpravných cvičení
užívá základní rovnovážné cviky
užívá jednoduché skoky (např. čertík)
rozvíjí a využívá odrazových cvičení
všechna cvičení aplikuje v jednoduché
kombinaci cviků
užívá různé druhy gymnastických náčiní
pro rozvoj jednotlivých schopností (tyč,
lavičky, švédské bedny, obruče, malé
činky, švihadla, plné míče, gumové míče)
používá netradiční náčiní (pet lahve,
gumy, víčka)
pod vedením učitele je schopen použít
náčiní přiměřené k věku
žák se seznamuje a systematicky učí
záchranu u nových cviků, opakuje si
záchranu již známou
žák rozlišuje mezi záchranou a dopomocí
dodržuje režim stanovený pro cvičení
v tělocvičně a posilovně
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Předmět: Tělesná výchova (pro sportovní třídy se zaměřením na atletiku)
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

seznamuje se se základním chováním v
posilovně
začíná se seznamovat s jednotlivými
cviky na posilovacích strojích
přiměřených k věku
začíná spojovat jednotlivé cviky do
sestav
uvědomuje si důležitost rozcvičení jako
prevenci zranění

-

seznamuje se s cvikem na novém nářadí
a používá dopomoc a záchranu,
předvede přemet vpřed z rozběhu s
pomocí přemetového poskoku, doskok
do stoje na obě nohy, používá
průpravná a zpevňovací cvičení,
opakuje si stoj na rukou

- prostná - přemet vpřed: z rozběhu
přemetový poskok, přemet vpřed,
doskok do stoje na obě nohy,
průpravná cvičení

-

seznamuje se a používá dopomoc a
záchranu, provádí rozběh s odrazem
z gymnastického můstku (trampolíny),
provádí průpravná cvičení

- přeskok - roznožka a skrčka přes
bednu našíř: po rozběhu odraz
snožmo, doskok do stoje na obě
nohy, průpravná cvičení

-

seznamuje se a používá dopomoc a
- hrazda - toč jízdmo vpřed:
záchranu u nového cviku, opakuje si
výmyk, přešvih (hrazda po hlavu),
záchranu při výmyku, předvede výmyk, různá průpravná cvičení
přešvih a toč jízdmo vpřed, vzpor a
odskok, seznamuje se a používá
přešvihy a odšvihy
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Předmět: Tělesná výchova (pro sportovní třídy se zaměřením na atletiku)
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

- seznamuje se se šplhem na laně, užívá a - šplh na laně: s kličkou
předvede šplh na laně s kličkou,
seznamuje se se záchranou při šplhu na
laně, chlapci se pokouší o šplh bez
přírazu
- seznamuje se a používá základní kroky
na zdůraznění rytmu, dívky se
seznamují s dalšími formami aerobiku
(stepaerobik…)
- dbá na bezpečnost, svojí i soupeřovu,
nepoužívá řetízky, prsteny atd.
- seznamuje se dále s taktickým
myšlením a taktikou her a dodržuje ji
ve hře, řeší složitější taktické situace
- používá základní pojmy spojené se
sportovní hrou (náčiní, části hřiště)
- seznamuje se podřizuje pravidlům
nových her
- chápe základní role ve hře, pravidla
zjednodušených sportovních her
- provádí úpravu hřišť před a po utkání
- seznamuje se dále s dovednostmi
s různými míči
- využívá osvojené prvky a dále se
zdokonaluje v HČJ
- využívá různé druhy průpravných her
k rozvoji schopností a dovedností
- využívá stanovené pomůcky

- rytmická gymnastika: rytmická
cvičení, aerobik (dívky)

Sportovní hry:
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Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

vyhledává radostný pocit ze hry, uznává
hodnoty soupeře
objasní a rozpozná základní rozdíly mezi
jednotlivými druhy sportovních her
pomáhá a zdokonaluje se při rozhodování
zvyšuje svůj podíl na rozhodování při hře
koriguje své chování při vypjatých
psychických situacích
rozpoznává důležitost kondiční přípravy a
rozvoje jednotlivých schopností při hrách
- volejbal
seznamuje se a začíná používat HČJ:
odbití obouruč vrchem i spodem,
přihrává, nahrává, používá spodní podání
hraje průpravné hry
pokouší se rozhodovat utkání
- házená
seznamuje se a začíná používat HČJ:
přihrávání (jednoruč) na místě i za
pohybu, driblink P i L rukou, střelba
z místa a z náskoku, uvolňuje se bez míče
i s míčem, kryje útočníka s míčem i bez
míče
hraje průpravné hry
dále rozvíjí a používá základní HČJ
(útočné i obranné):

- kopaná
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Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

výběr místa (uvolňování,nabíhání),
přihrávání (po zemi na krátkou a střední
vzdálenost, přihrávka hlavou), zpracování
míče, střelba (z místa a po vedení míče),
obcházení soupeře s míčem; odebírání
míče, činnost brankáře, obsazování hráče,
obsazování prostoru
- beach přehazovaná, přehazovaná,
frisbee, pálkovací hry, ringo,
streetbal, florbal, košíková, beach
volejbal

-

hraje hry

-

seznamuje se s bezpečností na bazéně
Plavání:
i v šatnách, dodržuje stanovená
pravidla
dodržuje hygienické předpisy pro
plavecká zařízení
při cestě na bazén dodržuje pravidla
silničního provozu
seznamuje se s režimem výuky na
bazéně a dodržuje jej
používá plavecký oděv (plavky)
používá plavecké pomůcky (desky)
seznamuje se s novými a opakuje si
již známé pojmy z plavecké
terminologie a reaguje na povely
učitele
žák je rozřazen do družstva podle
plaveckých dovedností

-

-
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

nacvičuje dále správné dýchání do vody
užívá různých průpravných cvičení
plave pod vodou a loví předměty
(puky)
hraje hry ve vodě
rozvíjí kondici v rámci vytrvalostního
plavání
uplave třemi různými způsoby 50 m
pokusí se uplavat 300 m bez přerušení
závodí a soutěží v rámci Poprasku

-

používá a dále zdokonaluje startovní
skok se startovními povely

-

zdokonaluje a dále nacvičuje správnou - plavecký způsob prsa: správná
práci nohou, paží a souhru nohou a paží práce a souhra dolních a horních
využívá různá průpravná cvičení
končetin, obrátka
používá základní obrátku

-

- startovní skok do vody

zdokonaluje a dále nacvičuje správnou - plavecký způsob kraul: správná
práci nohou, paží a souhru nohou a paží práce a souhra dolních a horních
využívá různá průpravná cvičení
končetin, obrátka
používá základní obrátku
seznamuje se s kotoulovou obrátkou
zdatnější plavci se pokouší používat
kotoulovou obrátku
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

- zdokonaluje a dále nacvičuje správnou - plavecký způsob znak: správná
práci nohou, paží a souhru nohou a paží práce a souhra dolních a horních
- využívá plavecké pomůcky (desku) a
končetin, obrátka
různá průpravná cvičení
- předvádí základní obrátku
- používá startovního skoku na znak
- zdatnější plavci se seznamují s
kotoulovou obrátkou
- seznamuje se s delfínovým vlněním
- zdatnější plavci používají delfínové
vlnění

- delfínové vlnění

- zdatnější plavci se seznamují
s plaveckým způsobem motýlek a se
základní obrátkou

- plavecký způsob motýlek: správná
práce dolních a horních končetin

- žák se seznamuje s programem kurzu a Lyžování - kurs (ovlivněn
s denním režimem
sněhovými podmínkami):
- seznamuje se s bezpečnostními
předpisy na lyžařském výcviku,
seznamuje se a dodržuje předpisy
v ubytovaném objektu
- na sjezdových i běžeckých lyžích
dodržuje stanovená pravidla
- používá lyžařské vybavení
- používá vhodný oděv
- ovládá pojmy základní lyžařské
terminologie a reaguje na povely učitele

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova (pro sportovní třídy se zaměřením na atletiku)
Ročník: 8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

žák je rozřazen do družstva podle
lyžařských dovedností
seznamuje se s dalšími průpravnými
cvičeními, které používá
hraje hry na sněhu
rozvíjí kondici v rámci běžeckého
lyžování
samostatně si připravuje lyže před
použitím na sněhu
vysvětlí nebezpečí na horách a
opakuje si, jak mu předcházet
žák ovládá základní manipulaci
s lyžemi
ovládá jízdu na vleku
používá zastavení smykem
seznamuje se a používá další oblouky
pro sjíždění, zkracuje základní
oblouk
zdokonaluje svou sjezdovou techniku
v závislosti na lyžařské výbavě
používá carvingové oblouky,
zrychluje provádění carvingových
oblouků
účastní se závodu na sjezdových
lyžích

- sjezdové lyžování: manipulace
s lyžemi, jízda na vleku, zastavení
smykem na P a L stranu ve vyšších
rychlostech, sjíždění - modifikované
oblouky, carving - handcarving,
bodycarving, funcarving, závod

samostatně si připravuje lyže před
použitím na sněhu

- běžecké lyžování: příprava lyží,
manipulace s lyžemi, základní
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

samostatně používá techniku mazání lyžařská průprava, brzdění, výstupy
a výběr vosků
do kopce, turistika na lyžích, závod
ovládá základní manipulaci s lyžemi
a základní lyžařskou průpravu na
běžeckých lyžích
používá brzdění
používá správnou techniku výstupu
do kopce
účastní se výletů
absolvuje závod na běžeckých lyžích

-

zdokonaluje techniku střídavého
běhu dvoudobého i techniku
soupažného běhu jednodobého

- klasická technika běhu - střídavý
běh dvoudobý, soupažný běh
jednodobý

-

opakuje si základy bruslení jednostranné bruslení
seznamuje se s oboustranným
bruslením jednodobým i dvoudobým
seznamuje se s oboustranným
bruslením prostým

- bruslení - jednostranné bruslení,
oboustranné bruslení jednodobé a
dvoudobé, oboustranné bruslení
prosté

používá jednoduché odpory a pády
dodržuje zásady bezpečnosti při
úpolových cvičeních
začíná si uvědomovat následky
zneužití bojových umění
hraje úpolové hry
chová se v duchu fair play

Úpoly:

-

-
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

seznamuje se s bezpečnostními
předpisy a režimem kurzu, dodržuje
předpisy v ubytovaném objektu
chová se přiměřeně v málo známém
prostředí
hraje hry v lese a na louce
při hrách a kondičních cvičeních
využívá různých přírodních objektů
(pomůcek)
dodržuje zásady bezpečnosti při
činnostech s ohněm
chová se vhodně v prostředích (les,
chráněné území)
začíná používat základními
hygienickými návyky, zdravovědu a
základní traumatologii
využívá turistiky jako prostředku
k upevňování zdraví
dodržuje pravidla chování za bouřky
pomáhá při tvorbě a organizaci
etapových her
rozvíjí herní a kreativní myšlení
hraje etapové hry, hry v přírodě,
orientační hry, branné hry

Sportovní soustředění:
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Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Vazby, přesahy,

Očekávané výstupy RVP

průřezová témata
Žák:
Atletika:
- seznamuje se s bezpečnostními a
provozními předpisy hřiště, sauny,
tělocvičny
- stále rozvíjí kondici na základě
specifických i nespecifických cvičení
(rozvoj schopností - rychlost, vytrvalost,
síla, obratnost)
- připravuje si sportoviště a náčiní pro
jednotlivé soutěže a disciplíny, pomáhá
s organizací, je schopen samostatně
rozhodovat, provádí samostatně zápis do
cílového zápisu
- pravidelně se účastní závodů MPD a
veřejných závodů, závodí a soutěží
v rámci Poprasku
- začíná předávat nabyté pohybové
schopnosti a dovednosti
- zdokonaluje individuální techniku
různými druhy průpravných cvičení
- používá vhodnou závodní atletickou obuv
- rozvíjí správné techniky atletických
disciplin pro využití závodění a
soutěžení:
- uvědomuje si důležitost rozcvičení jako
prevenci zranění
- začíná používat fyziologické ukazatele
úrovně trénovanosti, únavy (tepová
frekvence)

OVO:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
U:
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

OSV:
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3.1
1.3.2
MuV:
4.1
4.2
4.3
4.4
EV:
5.3
5.4
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Předmět: Tělesná výchova (pro sportovní třídy se zaměřením na atletiku)
Ročník: 9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

žáci se rozdělují podle schopností a
dovedností do menších tréninkových
skupin vrhy a hody, skoky, sprinty,
vytrvalostní disciplíny, víceboje širší specializace

-

rozvíjí schopnosti - odpočinek,
obecná vytrvalost, tempová
vytrvalost, rychlostní vytrvalost,
speciální vytrvalost, rychlost,
akcelerace, výbušná síla; rozvíjí
dvojitou práci v kotníku

- běhy hladké (100m, 200m, 400m,
800m, 1500m, 3000m): trénink
opakovaných úseků, technika běhu

-

seznamuje se s disciplínami,
připravuje se na běh 2000m př., stálé
zdokonalování techniky přechodu
překážek

- běhy překážkové (100m př., 110m
př., 400m př., 2000m př.).: 100m
př. mezera 8,50m a výška 0,76m,
110m př. mezera 9,14m a výška
0,91m, 400m př. mezera 35m a výška
0,76m, 2000m př.

-

zdokonaluje a používá závodní formu - běhy štafetové: trénink předávek
předání kolíku
(dlouhý i krátký sprint)

-

seznamuje se s disciplínou, užívá
správný rytmus skoku (PPL, LLP)

- trojskok: technika trojskoku,
násobené odrazy, různá průpravná
cvičení

-

seznamuje se s koulí 5kg,
zdokonaluje průpravné odhody, vrhá
sunem z bočného postavení

- vrh koulí (3 + 5kg): vrh sunem
z bočného a zádového postavení,
průpravné odhody

5.10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

seznamuje se s diskem 1,5kg,
zdokonaluje odhod z bočného
postavení a přechod na zádovou
techniku, zdokonaluje průpravná
cvičení

-

seznamuje se s náčiním 700g,
zdokonaluje techniku

-

seznamuje se s náčiním 5kg,
zdokonaluje techniku

- hod diskem (1 + 1,5kg): otočka ze
zádového postavení, průpravná
cvičení
- hod oštěpem (700g - chlapci):
spojení celého rozběhu s odhodem,
různá průpravná cvičení
- hod kladivem (3 + 5kg): otočky s
kladivem, různá průpravná cvičení
- víceboj: žáci devítiboj s výkonností
okolo 3400 bodů, dorostenci
desetiboj s výkonností okolo 3600
bodů, žákyně a dorostenky sedmiboj
s výkonností okolo 3000 bodů

-

zdokonaluje provádění víceboje

-

seznamuje se s bezpečností při
Gymnastika:
cvičení na nářadí a náčiní
využívá bezpečnostní pomůcky
(žíněnky)
připravuje a uklízí nářadí a náčiní
orientuje se v základní terminologii a
reaguje na povely učitele
používá přiměřeného oděvu
uvědomuje si a ukáže vhodné a
správné rozcvičení při přípravě na
cvičení

-
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Ročník:9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

- uvědomuje si důležité reakce
v souvislosti s náročností prováděného
cvičení
- užívá různá průpravná cvičení
- užívá základní rovnovážné cviky
- užívá jednoduché skoky (např. čertík)
- rozvíjí a využívá odrazová cvičení
- všechna cvičení aplikuje v jednoduché
kombinaci cviků
- užívá různé druhy gymnastických náčiní
pro rozvoj jednotlivých schopností (tyč,
lavičky, švédské bedny, obruče, malé
činky, švihadla, plné míče, gumové
míče) - používá netradiční náčiní (pet
lahve, gumy, víčka)
- pod vedením učitele je schopen použít
načiní přiměřené k věku
- žák se seznamuje a systematicky učí
záchranu u nových cviků, opakuje si
záchranu již známou
- žák rozlišuje mezi záchranou a dopomocí
- dodržuje režim stanovený pro cvičení
v tělocvičně a posilovně
- užívá posilovnu
- seznamuje s dalšími cviky na
posilovacích strojích přiměřených k věku
- spojuje jednotlivé cviky do sestav
- uvědomuje si důležitost rozcvičení jako
prevenci zranění
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

využívá kruhy jako posilovací nářadí a
k rozvoji prostorové orientace (tyč)

-

provede sestavu libovolných šesti
prvků, žák začíná rozvíjet kreativitu,
používá průpravná a zpevňovací
cvičení

-

seznamuje se s náročnějším provedení
cviku a používá dopomoc a záchranu,
v názornosti na obtížnost cviku si
uvědomuje důležitost záchrany, provádí
rozběh s odrazem z gymnastického
můstku (trampolíny), provádí
průpravná cvičení

-

seznamuje se a používá dopomoc a
- hrazda - toč vzad: výmyk, ze
záchranu u nového cviku, opakuje si
vzporu zákmihem toč vzad do vzporu
záchranu při výmyku, předvede výmyk
a toč vzad do vzporu
- šplh na laně: s kličkou, chlapci bez
užívá šplh na laně s kličkou, opakuje si přírazu
záchranu při šplhu na laně, chlapci
předvedou šplh bez přírazu, využívá
lano jako průpravné nářadí jednotlivých
atletických disciplín

-

-

používá další formy aerobiku, začíná
aplikovat zvládnuté prvky do
jednotlivých sestav s hudbou (dívky)

- prostná - spojení šesti prvků do
akrobatické řady: libovolné prvky,
průpravná cvičení
- přeskok - roznožka přes bednu
nadél, skrčka přes bednu nadél
(chlapci): po rozběhu odraz snožmo,
doskok do stoje na obě nohy,
průpravná cvičení

- rytmická gymnastika: rytmická
cvičení, aerobik (dívky)
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

opakuje všechny sportovní hry a
Sportovní hry:
zdokonaluje se v nich
dbá na bezpečnost, svojí i soupeřovu,
nepoužívá řetízky, prsteny atd.
zdokonaluje taktické myšlení a taktiku
her, řeší složitější taktické situace
používá základní pojmy spojené se
sportovní hrou (náčiní, části hřiště)
chápe základní role ve hře
provádí úpravu hřišť před a po utkání
využívá osvojených a dále se zdokonaluje
v HČJ
využívá různé druhy průpravných her
k rozvoji schopností a dovedností
využívá stanovené pomůcky
vyhledává radostný pocit ze hry, uznává
hodnoty soupeře
objasní a rozpozná zákl. rozdíly mezi
jednotlivými druhy sportovních her
aplikuje základy rozhodování při hře
podílí se na pořádání turnajů
pokouší se vyplnit zápis o utkání
koriguje své chování při vypjatých
psychických situací
snaží se odhadnout, která hra je vhodná
pro určitý věk, počet hráčů a prostředí
rozpoznává důležitost kondiční přípravy a
rozvoje jednotlivých schopností při hrách
zdůvodní význam pohybových her
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

-

-

-

-

dále rozvíjí a používá základní HČJ - kopaná (hoši)
(útočné i obranné): výběr místa
(uvolňování, nabíhání), přihrávání
(po zemi na krátkou a střední
vzdálenost, přihrávka hlavou),
zpracování míče, střelba (z místa a po
vedení míče), obcházení soupeře
s míčem; odebírání míče, činnost
brankáře, obsazování hráče,
obsazování prostoru
seznamuje se a uplatňuje základní
HK (útočné i obranné): založené na
přihrávce, na výměně místa, na
činnosti přihraj a běž; zajišťování,
přebírání hráčů
seznamuje se a uplatňuje ve hře
základní HS (postupný útok, rychlý
protiútok)
hraje utkání
dále rozvíjí a používá HČJ: odbití
obouruč vrchem i spodem, přihrává,
nahrává, používá vrchní i spodní
podání
seznamuje se se základy herních
systémů (střední u sítě je
nahrávačem)
hraje utkání

- volejbal
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

seznamuje se s novými a dále
zdokonaluje HČJ: nácvik dvojtaktu,
uplatňuje základní herní kombinace

- košíková

-

hraje hry

- beach volejbal, přehazovaná, beach
přehazovaná, frisbee, pálkovací hry,
ringo, streetbal, florbal

-

seznamuje se s bezpečností na bazéně i
v šatnách, dodržuje stanovená pravidla
dodržuje hygienické předpisy pro
plavecká zařízení
při cestě na bazén dodržuje pravidla
silničního provozu
seznamuje se s režimem výuky na
bazéně a dodržuje jej
používá plavecký oděv (plavky)
používá plavecké pomůcky (desky)
reaguje na povely učitele
žák je rozřazen do družstva podle
plaveckých dovedností
užívá různých průpravných cvičení
plave pod vodou a loví předměty
(puky)
hraje hry ve vodě
rozvíjí kondici v rámci vytrvalostního
plavání a rozpoznává důležitost
kondiční přípravy
uplave dvěma různými způsoby 100m

-

-

Plavání - probíhá fakultativní
formou:
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

pokusí se uplavat 400 m bez přerušení
závodí a soutěží v rámci Poprasku

-

seznamuje se s dopomocí unavenému
plavci
seznamuje se a pokouší se o skok do
neznáme vody

- záchranné plavání

- skoky do vody

-

používá a dále zdokonaluje startovní
skok se startovními povely
seznamuje se s dalšími skoky

-

zdokonaluje plavecký způsob prsa
využívá různá průpravná cvičení
používá základní obrátku

- plavecký způsob prsa: správná
práce a souhra dolních a horních
končetin, obrátka

-

zdokonaluje plavecký způsob kraul
využívá různá průpravná cvičení
používá základní obrátku
seznamuje se a pokouší se používat
kotoulovou obrátku
zdatnější plavci používají kotoulovou
obrátku

- plavecký způsob kraul: správná
práce a souhra dolních a horních
končetin, obrátka

-

-

-

-

zdokonaluje a dále nacvičuje správnou - plavecký způsob znak: správná
práci nohou, paží a souhru nohou a
práce a souhra dolních a horních
paží
končetin, obrátka
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

- využívá plavecké pomůcky (desku) a
různá průpravná cvičení předvádí
základní obrátku
- používá startovního skoku na znak
- zdatnější plavci začínají používat
kotoulovou obrátku
- seznamuje se s delfínovým vlněním
- zdatnější plavci používají delfínové
vlnění
- zdatnější plavci začínají používat
plavecký způsob motýlek a základní
obrátku
- žák se seznamuje s programem kurzu a
s denním režimem
- seznamuje se s bezpečnostními předpisy
na lyžařském výcviku, seznamuje se a
dodržuje předpisy v ubytovaném objektu
- na sjezdových i běžeckých lyžích
dodržuje stanovená pravidla
- používá lyžařské vybavení
- používá vhodný oděv
- ovládá pojmy základní lyžařské
terminologie a reaguje na povely učitele
- hraje hry na sněhu
- rozvíjí kondici v rámci běžeckého
lyžování a rozpoznává důležitost
kondiční přípravy

- delfínové vlnění

- plavecký způsob motýlek: správná
práce a souhra dolních a horních
končetin
Lyžování - kurs (ovlivněn
sněhovými podmínkami) - probíhá
fakultativní formou:
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

samostatně si připravuje lyže před
použitím na sněhu
pomáhá s přípravou lyží mladším
spolužákům
vysvětlí nebezpečí na horách a jak mu
předcházet
podle podmínek pomáhá s lyžařským
výcvikem sjezdových a běžeckých lyží
mladších spolužáků

-

zdokonaluje techniku sjezdového
lyžování

-

zdokonaluje techniku běžeckého lyžování - běžecké lyžování:

-

-

- sjezdové lyžování:

zvládá jednoduché odpory a pády
Úpoly:
dodržuje zásady bezpečnosti při
úpolových cvičeních
uvědomuje si následky zneužití bojových
umění
chápe základní principy zpevňování a
uvolňování těla a jeho částí
hraje úpolové hry
chová se v duchu fair play
Sportovní soustředění:
seznamuje se s bezpečnostními předpisy
a režimem kurzu, dodržuje předpisy
v ubytovaném objektu
chová se přiměřeně v málo známém
prostředí

ŠVP, ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
Předmět: Tělesná výchova (pro sportovní třídy se zaměřením na atletiku)
Ročník: 9.
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Konkretizované učivo

Očekávané výstupy RVP

Vazby, přesahy,
průřezová témata

-

-

hraje hry v lese a na louce
při hrách a kondičních cvičeních
využívá různých přírodních objektů
(pomůcek)
dodržuje zásady bezpečnosti při
činnostech s ohněm
chová se vhodně v prostředích (les,
chráněné území)
používá hygienickými návyky,
zdravovědu a základní traumatologii
využívá turistiky jako prostředku
k upevňování zdraví
dodržuje pravidla chování za bouřky
tvoří a organizuje etapové hry
rozvíjí herní a kreativní myšlení
hraje etapové hry, hry v přírodě,
orientační hry, branné hry

