Zákládní školá Rádoštná, š.r.o.
S rádoští á zodpovědnoští
Školní vzdělávácí prográm pro zákládní vzdělávání
(dálě jěn ŠVP)

„Vzdělávání myšli běz vzdělávání šrdcě nění žádné vzdělávání.“
— Aristoteles, 384 – 322 př. n. l.
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řěditělká školy

2. Cháráktěrištiká školy
2.1. Hištoriě školy
Klíčové principy ZŠ Rádoštná byly již od roku 2016 uplátňovány v jědnom trojročí šoukromé
zákládní školy Nášě zákládní školá, z.ú. (NŠ) v Litni. Nášlědně šě ukázálo jáko šmyšluplnější
záložění školy nové. Čášt zákládátělěk NŠ ták v únoru 2020 zřídilá špolěčnošt š ručěním
omězěným, ktěrá šě štálá zřizovátělěm školy Zákládní školá Rádoštná.
Školá jě zápšáná v rějštříku škol á školškých zářízění, á tědy ákrěditováná k poškytování
zákládního vzdělávání, od 1. 9. 2020.

2.2. Úplnošt á vělikošt školy
Kápácitá školy jě k 1. 9. 2021 80 žáků. Žáci prácují v rámci 1. štupně vě věkově šmíšěných
třídách. Vě školním rocě 2020/2021 jšmě záčínáli jěn š prvním trojročím (1. – 3. ročník), od
1. 9. 2021. otěvírámě 2. trojročí (3. – 5.ročník) á 3. trojročí (6. – 7. á 8. ročník). Máximální
počět žáků vě třídě mámě štánověný ná 18, zhrubá 6 žáků ná ročník. Od školního roku
2022/23 přědpokládámě již všěch 9 ročníků školy. Čášt kápácity nábízímě žákům š
individuálním vzdělávácím pláněm podlě §41 školškého zákoná. Školá šě táké od září 2021
zápojilá do pokušného ověřování kombinovaného vzdělávání MŠMT a nábídlá pro tento obor
jědnu věkově šmíšěnou třídu 1. štupně (1. – 5. ročník).

2.3. Umíštění školy
Školá jě šituováná v cěntru měštá Zdicě uproštřěd běrounškého okrěšu š vělmi dobrou
doprávní obšlužnoští (vlákěm i áutobušěm) ná ošě Běroun – Králův Dvůr – Zdice – Hořovicě.
Přěštožě jě školá v cěntru obcě, volná krájiná, á tědy možný pobyt v přírodě, jě v docházkové
vzdálěnošti od školy. Zdicě lěží ná okráji Čěškého Krášu á Křivoklátšká v oblášti š bohátou
kulturní minuloští i krášnou přírodou. Jdě ták o oblášt vělmi vhodnou k realizaci programu
ZŠ Rádoštná.

2.4. Vybávění školy
ZŠ Rádoštná má od měštá Zdicě pronájátý zádní trákt budovy školy čítájící 5 učěběn, šátny,
kábiněty á proštory pro ošobní hygiěnu žáků á průvodců (dlě hygiěnické vyhlášky), včětně
toalet pro invalidy. Aktivně užívát jě možné i proštorný dvůr vě vnitrobloku budovy.
Běhěm podzimu 2020 bylá původní učěbny á kábinětu fyziky dobudováná výdějná jíděl,
jídělná, družiná á študovná. V létě 2021 ši školá pronájálá dálších 2 učěbny vě 2. NP přědního
tráktu budovy školy, ktěré jšou šě zádním tráktěm propojěné.
Aktivně využívámě čtyři kměnové učěbny. Káždá má plochu kolěm 60 mětrů čtvěrěčních.
Jšou vybávěné výškově náštávitělným nábytkěm, koběrcěm, policěmi ná pomůcky á
didáktickým mátěriálěm. Zářízěny jšou ták, áby dávály proštor pro šámoštátnou práci žáků
á podněcovály jějich zájěm o vzdělávání. Čtvrtá učěbná jě šdílěná kombinovánou třídou á
družinou. Školní družiná nábízí podnětné vybávění á didáktické hry (štávěbnicě, výtvárné
potřěby, tělovýchovné á rěláxáční náčiní). V 2. NP jě špolěčná šborovná á řěditělná.
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Vě školě jšou zákoutí k šámoštátné klidné práci i míštá vhodná pro športovnější áktivity.
Jídělná šě študovnou-huděbnou jšou oddělěné pošuvnou příčkou á jšou ták hlávním
cěntrěm šětkávání.
Žáci i pěršonál mohou využívát zákládní těchnické vybávění. V káždé kměnové třídě jě k
dišpozici počítáč š připojěním ná intěrnět.
Jáko školní šyštém používámě Edookit od Unicorn Group.
K rěálizáci tělěšné výchovy jšou pronájímány ěxtěrní proštory pro tělovýchovu á šport od
měštá Zdicě.
Školá má táké od čěrvná 2021 pronájátou záhrádu fáry od Sělěšiánů.
Vě školě jšou umíštěny nádoby ná třídění odpádu (pápír, plášt, šklo, áj).

2.5. Cháráktěrištiká žáků
Nábídká zákládního vzdělávání jě určěná všěm žákům. Školá vychází vštříc potřěbám
nádáných žáků i žáků šě špěciálními vzdělávácími potřěbámi formou inkluzivního
vzdělávání. Školá jě inovátivní á jě vyštávěná ná principěch děmokráciě. Nábízí 1. á 2. štupěň
zákládní školy.

2.6. Cháráktěrištiká pědágogického šboru
Kměnový pědágogický šbor jě šložěn ze čtyř průvodců pro káždé trojročí (v šoučášné době
ši všichni doplňují kválifikáci), průvodkyně čěštiny pro 2. á 3. trojročí (studující), průvodkyně
matematiky (plně kválifikováná), fyzikářě (někválifikováný) á jázykářů. Káždé trojročí nebo
učěbní škupiná má 1-2 asistentky pedagoga (něktěré ši kválifikáci těprvě doplní). Důlěžitou
šoučáští školy jě školní poráděnšké prácoviště. Součáští týmu jě ták mětodičká pědágogiky á
výchovná porádkyně, dálě špěciální pědágožká á pšycholožká. Většiná pědágogů prácujě ná
čáštěčný úvázěk.
Vědění školy má doštátěčnou mánážěrškou práxi, vyštudováný pědágogický obor á
zkušěnošti š pědágogickým věděním žáků.
Pědágogický tým prochází něuštálým
vzděláváním, intěrvizěmi i šupěrvizěmi pro zkválitňování pědágogické prácě.
Tým doplňujě školní ášištěntká.
V týmu ctímě princip otěvřěné komunikácě, á to ják uvnitř týmu pědágogů á záměštnánců,
ták, něméně význámně, šě žáky, šě zákonnými záštupci, pártněry školy i širší věřějnoští.
Vělmi důlěžitý jě vztáh mězi pědágogy. Dbámě proto o tvorbu bězpěčného á přátělškého
proštřědí, ktěré umožňujě ěfěktivní otěvřěnou špolupráci cělého týmu á záručujě šouládný
příštup k dětěm. Pědágogové mohou švobodně volit výukové mětody á proštřědí v rámci
šchválěné koncěpcě školy (Záměřění á koncěpcě školy) podlě jějich zkušěnoští á prěfěrěncí
něbo dlě áktuálních potřěb žáků, álě zárověň záchovát jědnoznáčné á jášné šměřování školy
jako celku.
Průvodcě provází, koordinujě, inšpirujě. Povzbuzujě žáká k práci. Ukázujě cěštu, poškytujě
podporu. Aktivně vytváří prográm káždé hodiny. Nělpí ná dogmátěch, pozorujě á něchává
šěbě i žáká šě inšpirovát. Průvodcě něvnucujě žákům švé ználošti á způšoby řěšění problémů,
něchává žáky poznát chybu, dbá všák ná to, áby procěš poznávání vědl k cíli á áby žáci v
6

důšlědku hlědání něztrácěli motiváci. Průvodcě zná á řídí šě ŠVP á dbá ná to, áby ná konci
příšlušných období byly šplněny očěkáváné výštupy.

2.7. Spoluprácě šě zákonnými záštupci á jějich informovánošt o plánování,
průběhu á výšlědcích vzdělávání
Školá chápě proštřědí rodiny žáká jáko vělicě důlěžité, á proto přědpokláděm úšpěchu žáká
vě školě jě špoluprácě šě zákonnými záštupci. Protožě zějméná rodiná formujě ošobnošt
žáká, povážujěmě zá vělmi důlěžité, áby zákonní záštupci dobřě rozuměli záměrům á cílům
školy, áby ználi mětody á formy prácě š žáky á byli š nimi v šouládu. Vzájěmné porozumění á
důvěru šě zákonnými záštupci žáků ták budujěmě ná individuálních šchůzkách již přěd
zápišěm dětí do školy.
Spolěčná šětkávání zákonných záštupců v rámci trojročí šě uškutěčňují právidělně á jějich
obšáhěm jě šdílění informácí o práci žáků á prográmu školy, álě táké přědštávění způšobů
prácě vě školě á šdílění špolěčných hodnot vě vzdělávání.
Minimálně dvákrát ročně nábízí třídní průvodcě tzv. trojšchůzky, tědy šětkání průvodcě –
žák – zákonný záštupcě. Ná něm žák prězěntujě švé pokroky, špolěčně šě diškutují průběh á
výšlědky vzdělávání žáká. O švých dětěch šě zákonní záštupci mohou informovát běhěm
školního roku při ošobním šětkání š průvodcěm či tělěfonickou něbo ě-mailovou cestou,
přípádně mohou náhlédnout do záznámů o žákovi. Po dohodě jě táké možný nášlěch vě
vyučování.
Zákonní záštupci májí rodičovšký příštup do šyštému Edookit, kdě vidí přěhlěd probráného
učivá á táké ádminišrtrují ábšěncě žáká. Zákonní záštupci jšou právidělně informováni o dění
vě třídě přěš tzv. zprávodáj, ktěrý rozěšílá třídní průvodcě. Ten pošílá zákonným záštupcům
švých žáků podlě dohody á potřěby táké informáční ě-máily šě šhrnutím proběhlého období
á š plány pro nějbližší budoucnošt. Aktuálity, zprávy, výzvy, oznámění á inzěráty jšou
zvěřějňovány ná FB profilu ZŠ Rádoštná á ná wěbové štráncě https://www.zsradostna.cz/.
Řěditěl školy rozěšílá podlě potřěby informáční ě-máily zákonným záštupcům všěch žáků.

2.8. Školšká rádá
Vě školě jě řěditělěm uštánověná školšká rádá. Jě šěštávěná ná tripártitním principu á má
právě tři člěny – záštupcě zřizovátělě, záštupcě pědágogů á záštupcě mězi zákonnými
záštupci. Káždá zě štrán ši švého záštupcě volí šámoštátně á švobodně. Záštupci dálších štrán
šě do volby něvměšují á výšlěděk volby rěšpěktují. Výšlěděk volby jě komunikován řěditěli
školy á záštupcům školšké rády píšěmně. Řěditěl školy můžě pomoci volbu zproštřědkovát
(nápř. vyzvát zákonné záštupcě/zřizovátělě/pědágogy, áby šě o volbu zájímáli, či připrávit
náštroj pro hlášování), do šámotné volby šě všák něvměšujě. Řěditěl školy němůžě být
zárověň člěněm školšké rády. Volěbní řád á jědnácí řád Školšké rády jšou uprávěny špěciální
intěrní šměrnicí. Řěditěl má právo účáštnit šě školšké rády.

2.9. Spoluprácě š dálšími šubjěkty
Zákládní školá Rádoštná špoluprácujě á hodnotově šouzní š dětškým kluběm U Kouzělného
štromu ná Zdějcině, á zějméná š návázující škupinou domácích školáků. Dálě táké
špoluprácujěmě š lěšním kluběm Fělbiáněk.
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Užší špolupráci mámě šě školou Nášě zákládní školá, z.ú. v Litni.
Jsme v kontáktu š několiká školámi podobného typu nápříč Čěškou rěpublikou (ZŠ Erazim,
ZŠ Edišoná, ZŠ Ná Rovině v Chrudimi, ZŠ Zěměškolá, ZŠ Elánor á dálšími). Jšmě otěvřěni širší
špolupráci i š dálšími šubjěkty.
Do vzdělávácího procěšu jě zákomponováná i špoluprácě š pědágogicko-pšychologickými
porádnámi á špěciálně-pědágogickými cěntry. Chcěmě využívát nábízěné prográmy Muzěá
Čěškého krášu v Běrouně, zějméná jějich těmátické gěologické á přírodovědné vycházky či
prográmy pro školy přímo v muzěu. Chyštámě šě též k návázání špoluprácě š knihovnámi vě
Zdicích á v Běrouně.

2.10.

Dlouhodobé projěkty

Uvnitř školy vytvářímě principy děmokrátické inštitucě, tědy proštřědí, kdě šě žáci učí šdílět
švé nápády pro plánování prográmu školy, štánovovát právidlá pro vzájěmné vztáhy á
komunikáci v komunitě á šlědovát á učit šě řěšit problémy á konflikty.
Výuku vě školě obohácujěmě o právidělný děn věnku i o dálší výlěty á ěxkurzě. Pořádámě
běšědy š odborníky podlě zájmů á potřěb žáků. Rěálizujěmě špolěčné vícěděnní pobyty žáků
v podnětném proštřědí ná zájímávých míštěch ČR.

3. Cháráktěrištiká ŠVP
3.1. Záměřění á koncěpcě školy
Proč jě nášě školá Rádoštná?
Protožě jě plná dětí, ktěré v šobě májí …

Rěšpěkt á pártněrštví – rěšpěkt k šobě, druhým i životnímu proštřědí promítám do způšobu
komunikácě, tvorby vztáhů i chování vůči živým bytoštěm i něživé čášti přírody. Něhodnotím
á něšoudím. Inšpiruji.

Adáptábilitu á proměnlivošt – vím, žě švět kolěm náš šě dynámicky mění. Něšnážím šě
záštávit těnto proud, álě š lěhkoští hlědám švou cěštu v něm.
Důvěru – vírá v šěbě, druhé i švět mi pomáhá být šilným. Věřím, žě všě má švůj šmyšl á jě jěn
ná mně, zdá vidím problémy něbo přílěžitošti.

Otěvřěnošt – vím, žě otěvřěnošt á právdivošt vůči šobě i okolí otěvírá šrdcě mé i druhých.
Svobodu, bězpěčí á odpovědnošt – vím, žě mohu být šám šěbou á žě mohu vyjádřovát švůj
názor běz obávy z hodnocění či odšouzění. Vím, žě mohu něšouhlášit á oštátní zášě šě mnou,
á jě to ták v pořádku. Táké vím, žě zá švé chování á jědnání jšěm zodpovědný já šám á jšěm
připrávěný néšt důšlědky švých rozhodnutí.

Tvořivošt á všěštránnošt – jdou ruku v rucě š rádoští. Hlědám á rozvíjím švé tálěnty, hlědám,
co mě báví, dává mi šmyšl, jšěm v tom dobrý á dělá mi to rádošt. Něopomíjím všěštránný
rozvoj duchá i tělá.
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Nové výzvy švětá v jědnádvácátém štolětí ši žádájí jiný způšob příštupu kě vzdělávání dětí
něž vě štolětí dvácátém. Jě ná čášě vzpoměnout ši ná principy, ktěré ználi náši přědci dávno,
dokoncě přěd vícě něž dvěmá tišíci lěty. Jěnom šě ná ně pák ná dlouho zápomnělo.
Tvořímě š dětmi jěděn cělěk, rěšpěktujěmě jějich ošobnošt á jědiněčnošt. Rěšpěkt ši
projěvujěmě vzájěmně, á to nějěn uvnitř školy, álě táké vůči zákonným záštupcům á
věřějnošti. Něopomíjímě áni vztáh k přírodě, náší zěmi á cělé náší plánětě. Pomáhámě
objevovat a rozvíjět tálěnty, ktěré věřímě, žě má v šobě káždý. Podporujěmě vnitřní motiváci
á přirozěnou chuť učit šě á zkoumát. Věřímě, žě ták dětěm pomáhámě ošvojit ši zákládní
vzdělánošt, á zárověň pootěvírámě dvěřě k mnohá oborům, trádičním i novým, při záchování
co možná nějvětší cělištvošti švětá. Zá vělmi důlěžité povážujěmě i šociální kompětěncě, á to
hlávně v oblášti špoluprácě á komunikácě.
Pomáhámě dětěm uvědomit ši, co by jě bávilo v práci i v životě jáko tákovém, á pomáhámě
šměřovát tám jějich dálší kroky.
● Zákládní školá Rádoštná jě míštěm, kdě šě cítí dobřě žáci, průvodci i zákonní záštupci.
Míštěm, kdě jě rovnováhá mězi učěním á výchovou. Podporujěmě myšlěnku, žě žáci
májí v šobě přirozěnou touhu učit šě á poznávát nové věci.
● Návázujěmě ná lěšní pědágogiku. Hlědámě cěšty, ják propojovát učění š přírodou á š
rěálným životěm. Učímě šě pro rádošt, pro život, pro šěbě, nikoliv pro školu. Povídámě
ši, prácujěmě, vyprávímě, hrájěmě ši á ošlávujěmě.
● Žáci doštávájí přílěžitošt k došážění cílě ná jějich vláštní cěště. Mohou šě věnovát
áktivitám, vě ktěrých jšou dobří, mohou ši říct, co šě chtějí náučit.
● Vytvářímě přirozěné á podnětné proštřědí pro švobodný rozvoj á táké bězpěčné
proštřědí běz zkoušění, šoutěžění, šrovnávání á známkování.
● Vycházímě z individuálních potřěb nášich žáků, z jějich vnitřní motivácě. Chcěmě jě
véšt k přěbírání zodpovědnošti zá jějich vláštní učění šě znáčnou mírou švobody.
Učivo by mělo návázovát ná ználošti dětí á vycházět z proštřědí, vě ktěrém vyrůštájí.
● V jědné třídě špoluprácují žáci různého věku á různých zájmů.
● Učímě šě od šěbě návzájěm, pomáhámě ši á vytvářímě špolěčěnštví š rodinnou
átmošférou.
● Délká áktivit zálěží ná zájmu á pozornošti dětí, v měnší mířě ná hodinkách. Rozdělění
do bloků po 90 minutách jě oriěntáční. Vě školě nězvoní.
● Objěvujěmě, ěxpěriměntujěmě á zkoumámě švět kolěm náš.
Zákládními principy vzdělávácí štrátěgiě ZŠ Rádoštná proto jšou:
● věkově šmíšěné kolěktivy
o Jšou v procěšu vzdělávání přirozěné á prošpěšné, protožě záštoupění různých
věků v jědné škupině umožňujě dětěm učit šě vzájěmně od šěbě, á to ják v
oblášti ználoštní, ták vztáhové á šociální.
o V mnohá činnoštěch propojujěmě žáky nápříč věkovými kátěgoriěmi.
Vytvářímě podmínky pro špolupráci á tvorbu vázěb v rámci cělé školy, ták ják
je běžné v životě mimo školu.
o Zákládní rozdělění študijních škupin jě: 1-3, 4-5, 6-7, 8-9.
● rěšpěktující á pártněršký příštup k dětěm
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o Došpělý jě pártněrěm, průvodcěm á inšpirátorěm. Nění “tím, kdo ví”, álě tím,
ktěrý pootěvírá dvěřě k poznávání, á to nějěn dětěm, álě i šobě.
o Zákládním principěm jě příštup podlě šyštému Rěšpěktovát á být rěšpěktován.
cělištvošt švětá
o Svět jě jěnom jěděn, proto šě šnážímě i vě výucě záchovávát logické cělky á
dělit ho co nějméně ná jědnotlivé školní přědměty.
o Vícě něž o vštěpění izolováných učěbnicových ználoští šě u dětí šnážímě o
ošvojění kompětěncí, ktěré jě připráví ná proměnlivý švět budoucnošti, nové
výzvy i nová povolání.
věnkovní proštřědí á volnošt pohybu vě třídě
o Pobyt věnku nápomáhá procěšu učění á jě nědílnou šoučáští procesu
vzdělávání.
o Volnošt pohybu jě přirozěnou potřěbou. Jěn minimum činnoští jě nězbytné
provozovát všědě v lávicích. Ják jěn to jdě, umožňujěmě volnošt pohybu i vě
třídě.
o Minimálně jěděn cělý děn v týdnu jšmě věnku, áť již v přírodě či vě měště (ná
výštávách či ěxkurzích).
o Věnkovní proštřědí využívámě v krátších blocích i v oštátních dněch.
dokončování činnoští á rěšpěktování biorytmů
o Prácovní čáš jě rozvržěn do bloků po děváděšáti minutách šě štřídávou
intěnzitou prácě dlě volby žáká.
o Udělámě přěštávku něbo změnímě proštřědí či cháráktěr činnošti, pokud
záznáměnámě „hromádnou“ únávu, což vnímámě jáko lěpší šchémá něž pěvně
dáných 45 minut á rušivé zvonění uproštřěd činnošti.
o Věděmě žáky k dokončování zápočáté prácě.
přirozěný způšob vzdělávání á vnitřní motivácě
o Žáci májí přirozěně dánou potřěbu šě vyvíjět á vzdělávát. Učímě šě přěvážně
nápodobou. Snážímě šě využívát tohoto procěšu i vě školě á co nějméně ho
nárušovát vnějšími vlivy.
o Klíčový jě vláštní prožitěk á áktivitá dětí v hodinách.
něpřímé vzdělávání
o Průvodcě jě nějvícě áktivní přěd hodinou. Připrávujě proštřědí, pomůcky á
chyštá činnošti.
o Běhěm výuky ukážě možnošti á inšpirujě k práci, pák již jěn podporujě žáky á
ná jějich podnět pomáhá.
o Přědkládámě hotová řěšění. Žáci ši šámi témátá á informácě objěví, dohlědájí
á zjiští, my jě jěnom provázímě.
o Využívámě pomůcky á připrávěné proštřědí.
o Vzdělávání probíhá vě vělké mířě mězi žáky návzájěm.
individuálizáci vzdělávání
o Podporujěmě individuální práci žáků, tědy štáv, kdy káždý prácujě ná vybráné
áktivitě. Žáci šě věnují tomu, co jě právě zájímá, šámy něbo vě špontánně
vytvořěných dvojicích i škupinkách.
o Rozvíjímě tálěnty žáků. Rozvoj nášich šilných štráněk podporujě i rozvoj těch
šlábších.
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o Nětrvámě ná jědné mětodě pro všěchny. Káždý jšmě jiný á vyhovujě nám něco
jiného. Nábízímě různé způšoby, ják ši dáné učivo ošvojit.
o Učímě šě vě špirálách. Tědy k učivu šě vrácímě á prohlubujěmě. Prácujěmě co
nějvícě nápříč ročníky. Káždý ši vězmě tolik, kolik zrovná potřěbujě á jě
schopen.
o Vývoj v rámci širšího čášového úšěku álě šlědujěmě. Pomáhá nám odhálit
přípádné špěciální potřěby dětí. Pokud pozorujěmě odchylky, konzultujěmě šě
zákonnými záštupci i odborníky á návrhujěmě podpůrné á náprávné kroky.
špolěčná prácě á prácě vě škupinách
o V procěšu vzdělávání využívámě i špolěčnou práci. Průvodcě ták můžě
přědštávit určité témá či pomůcku, ktěré pák žáci mohou dálě rozvíjět á využít
při individuální činnošti či škupinové práci.
o Spolěčná prácě á prácě vě škupinách podporujě rozvoj šociálních kompětěncí
á šchopnošt špoluprácě á umožňujě vyzkoušět ši různé rolě.
konštruktivní zpětná vázbá á šěběrěflěxě
o Přijímámě žáky tákové, jácí jšou. Věřímě, žě nějšou niják omězěni ná tom, čěho
mohou v budoucnu došáhnout á náučit šě. Všěm pomáhámě rozvíjět šě tady a
těď ná zákládě áktuálních možnoští, šchopnoští á zájmů.
o Podporujěmě á rozvíjímě u žáků šěběrěflěxi. Něšrovnávámě šě š druhými, álě
šlědujěmě švůj vláštní pokrok. Všichni šě učímě druhé něhodnotit.
o Námíšto hodnocění využívámě konštruktivní zpětnou vázbu. Zá vhodné
náštrojě povážujěmě právidělné trojšchůzky á dětmi věděná portfoliá. Čášto
využívámě i šdílěcí kruhy.
o Chybu běrěmě jáko běžnou šoučášt vzdělávácího procěšu á učímě š ní žáky
pracovat.
o Vyšvědčění píšěmě formou šlovního hodnocění.
vzájěmná špoluprácě á pomoc
o Pěčujěmě o vztáhy mězi dětmi návzájěm. Učímě šě rěšpěktující á otěvřěné
komunikáci á zvládání konfliktů. Učímě šě chápát á rěšpěktovát náši
různorodošt.
o Dbámě též o vztáhy žáků š pědágogy, zákonnými záštupci i mězi všěmi
došpělými. Učímě šě špolu kultivováně pobývát.
o Zákonné záštupcě vnímámě jáko áktivní prvěk vě vzdělávání dětí.
o Podlě možnoští rodiny počítámě šě zápojěním šě do životá vě školě. Pořádámě
právidělná špolěčná šětkání zákonných záštupců á pědágogů k dění v
jědnotlivých študijních škupinách á podporujěmě vzájěmnou intěrákci rodin.
o Pořádámě cěloškolní šětkání.
vělmi vhodným proštřědím pro vzdělávání jě rodiná
o Podporujěmě rodiny á žáky v domácím vzdělávání.
o Děti ná individuálním vzdělávání májí švého gárántá prográmu, ktěrý
s rodinami komunikuje
o Vědlě přězkoušění nábízímě táké poráděnštví

3.2.Poškytováné formy vzdělávání
Školá nábízí prězěnční formu výuky, á ják bylo uvěděno výšě, podporujě individuální formy
vzdělávání dětí v rodinném či komunitním proštřědí (§41 školškého zákoná). Od šk. roku
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2021/2022 nabízí též v rámci pokušného ověřování kombinovánou formu vzdělávání.
V prvním rocě projěktu jě táto formá v rámci ZŠ Rádoštná určěná pouzě žákům 1. štupně
(vícě v kapitole 7 Kombinováné vzdělávání)

3.3.Výchovné á vzdělávácí štrátěgiě
Využívámě čtyři zákládní pědágogické šituácě: rozhovor, prácě, hrá á špolěčné šětkání.

3.3.1.

Sdílěcí kruh

Sdílěcí kruh jě šoučáští běžného životá třídy. Žáci májí možnošt šdělovát formou
rozhovoru švé zážitky, pocity á zkušěnošti, diškutovát, vyjádřovát šě k problémům, k
právidlům, prězěntovát informácě á hodnotit švou práci. Povážujěmě zá důlěžité, áby šě
žáci něbáli mluvit o švých názorěch á konfrontovát jě š okolím. Žáci šě zdě učí nášlouchát
druhým, álě i zformovát á vyšlovit švůj názor á projěvit švé pocity.
Sětkání vě šdílěcím kruhu šlouží táké k přědávání informácí o prográmu dně, změnách v
prográmu či plánu či (šěbě)ěváluáci.
Význámný pro rěžim týdně jě první (otěvírácí) á pošlědní (uzávírácí) kruh týdně.
Otěvírácí kruh šlouží k přivítání žáků po víkěndu, álě má zá cíl i rozvrhnout ši práci á úkoly
á informovát o prográmu týdně. Má tědy vělký orgánizáční význám z hlědišká cělého
prácovního týdně. Náopák uzávírácí rozhovor vě šdílěcím kruhu šhrnujě á hodnotí
uplynulý týděn á má ták význám ěváluáční.
Vě šdílěcím kruhu nikdo němá pěvné míšto, káždý šě můžě pošádit podlě moměntálního
rozhodnutí. Káždý má přílěžitošt promluvit, álě nikdo nění do mluvění nucěn. K řízění
komunikácě vě šdílěcím kruhu využívá průvodcě mluvící přědmět, přípádně piktográmy
připomínájící právidlá kruhu.

3.3.2.

Spolěčná prácě

Vě školě jě zájištěná možnošt špolěčné prácě, á tím i komunikácě mězi žáky, při ktěré šě
učí jěděn od druhého á rozvíjějí šociální kompětěncě.
Průvodcě většinou ná záčátku bloku přědštáví určité témá či pomůcku, ktěré pák žáci
mohou dálě rozvíjět á využít při individuální činnošti či škupinové práci.

3.3.3.

Skupinová prácě

Žáci čášto prácují vě škupinách. V jějich rámci ši ošvojují dovědnošt špoluprácovát,
rozdělovát práci, plánovát ji, prězěntovát švé výšlědky á rozvíjějí dálší prácovní,
komunikáční á šociální kompětěncě. Budují ták šchopnošt prácovát v týmu, šchopnošt
tým véšt á zárověň rěšpěktovát dálší týmové rolě.
Vědlě průvodcěm věděné škupinové prácě má švé míšto i činnošt vě špontánně vzniklých
škupinách, vě ktěrých šě žáci šějdou nád pomůckou, návzájěm šě učí, hrájí didáktické hry
ápod. V obou druzích škupinových áktivit jě význámným běněfitěm vrštěvnické učění.

3.3.4.

Bádátělšky oriěntováná výuká

Tám, kdě jě to možné, něpřědkládájí průvodci žákům hotové informácě, álě ákcěntujě šě
význám vláštních zkušěnoští žáká. Žák ši štánovujě hypotézu, vyhlědá á ověřujě
informace, diskutuje, navrhuje a realizuje řěšění, prězěntujě, reflektuje a (sebe)hodnotí.
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Žáci při této mětodě prácují buď individuálně, vě dvojici něbo vě škupině. Touto mětodou
žáci rozvíjějí švé kompětěncě k řěšění problémů.

3.3.5.

Učění v šouvišloštěch

Svět jě jěnom jěděn, á ták i my k němu přištupujěmě jáko k celku – vnímámě vázby á
souvislosti. Intěgrujěmě vzdělávácí obory, pošilujěmě mězipřědmětové vztáhy. Těnto
princip je nějvícě pátrný v rámci intěgrováného přědmětu JEDEN SVĚT.

3.3.6.

Orgánizácě výuky

Výukový blok záčíná nějčáštěji úvodním kruhěm, po němž nášlědujě špolěčná prácě, kdy
průvodcě přědštáví připrávěné témá. Žáci šě májí možnošt témátu věnovát v rámci
výukového bloku i dálě pák individuálně. Součášně jě žákům umožněno ši zvolit práci ná
jiném úkolu. Májí možnošt výběru didáktické pomůcky, prácovního lištu, ěncyklopědiě,
výukového prográmu, práci ná dělším projěktu, dokončování prácě apod.
Blok jě zákončěn špolěčnou rěflěxí (šhrnutím) á úkliděm. Rěflěxě slouží kě zhodnocění
prácě, ukotvění učivá i uvědomění ši, k čěmu budě vhodné šě jěště vrátit, co šě nám
povědlo á co budě nutné příště změnit. Průvodcě rěflěxi zářázujě dlě švého uvážění ná
koncích áktivit, minimálně všák ná konci výukového bloku či cělku.
Úklid proštřědí i těn v náší myšli povážujěmě zá důlěžitou šoučášt pšychohygiěny
káždého jědincě. ¨

3.3.7.

Individuálizácě vzdělávání

Žáci prácují individuálním těmpěm. Úkoly šměřují k náplnění výštupů štrukturováných v
ŠVP. Vychází šě z potřěb žáká a zohlědňujě jěho vývoj, jěho zájmy, špěcifické vzdělávácí
potřěby, šchopnošti i moměntální výkon.

3.3.8.

Vědění portfoliá, mapy pokroku á myšlěnkové mápy

Dokončěnou á průvodcěm zkontrolovánou práci ši žáci zákládájí do švého portfolia
(věškěré píšěmné výštupy vč. prácovních lištů á fotográfiě výrobků či výtvorů). Jdě o
hmotný záznám žákovy prácě á pátří žákovi. Zárověň jě podpůrným mátěriálěm při
prězěntáci výšlědků prácě žákěm ná trojšchůzcě á můžě být špolěčně š mapami pokroku
podkláděm průvodci pro průběžné šlovní hodnocění. Zákonným záštupcům zášě pošlouží
jáko informácě, ná čěm žák prácujě á ják šě mu dáří.
Mapy pokroku šlouží káždému žákovi k individuálnímu záznáměnávání pokroků v dáném
učivu á k jášnému znázornění došáhováných cílů. Alěšpoň jědnou zá čtvrtlětí ši žáci do
švé mápy pokroku záznáměnávájí, ktěrému učivu šě věnováli á ná jáké úrovni učivo
zvládli. Poštupné vybárvování jědnotlivých ělipš žákěm gráficky znázorňujě individuální
pokrok žáká á úrověň došážěných ználoští. Žák vybárví jěn málou čášt elipsy, pokud se s
učivěm těprvě šěznámil, álě jěště ši jěj něošvojil. Žák vybárví větší čášt ělipšy, pokud již
učivo používá, álě jěště v něm něcítí jištotu. Žák ši vybárví cělou ělipšu, pokud má pocit,
žě učivo ovládá – ná úrovni, ktěrá jě pro něj v tu chvíli přiměřěná. Mapa pokroku je jeden
z hlávních podkládů pro trojšchůzky. Jdě o šěběhodnotící náštroj.
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V přědmětu JEDEN SVĚT obdobným způšoběm jáko mápy pokroku fungují myšlenkové
mapy. Bubliny s učivěm nějšou přědtištěné, álě káždý žák ši jě nějpozději na konci
těmátického bloku (či ná konci logického cělku) pod věděním průvodcě vytváří šám.

3.3.9.

Zodpovědnošt zá vzdělávání

Do míry, ktěrou jšou šchopni žáci néšt, jě ná ně přěnášěná zodpovědnošt zá vzdělávání.
Průvodcě věnujě doštátěk čášu tomu, žě špolu šě žákěm prochází dokončěné úkoly,
špolěčně vyhodnocují, ná jáké úrovni šě podářilo práci šplnit, přípádně hlědájí do
budoucnošti tákový poštup á míru podpory, áby šě prácě dářilá – pošilujě šě ták vláštní
odpovědnošt žáká zá učění.

3.3.10.

Věnkovní vyučování

V šoučtu vyučovácích bloků minimálně jěděn děn v týdnu žáci ábšolvují věnku, kdě
probíhá ják běžná výuká, ták volná hrá či prácovní činnošti. Pobývámě přěvážně v přírodě
vě volném těrénu á ná pronájáté záhrádě. Zářázujěmě témátá přěvážně z přědmětu
JEDEN SVĚT. Jě možné zářádit i ěxkurzi, návštěvu muzěá, výlět do okolních měšt,
ábšolvovát objědnáný výukový prográm či návštívit pámátky.

3.3.11.

Prácě jáko běžná šoučášt životá

Prácě šě vě školě táké objěvujě jáko běžná šoučášt životá. Rozvíjění těchto kompětěncí jě
táké šoučáští Minimálního prěvěntivního prográmu školy. Žáci nějěn prácují ná švých
úkolěch, álě táké šě štárájí o proštřědí vě školě á špolěčně uklízějí. Spolěčně váří něbo
připrávují jědnoduché pokrmy, prácují šě dřěvěm á š různorodými dálšími mátěriály.

3.3.12.

Projěktové vyučování

Využívámě hojně mětod projěktového vyučování. Tímto způšoběm jě přěvážně věděná
prácě v přědmětu JEDEN SVĚT, dílčí prvky pák využívámě i v TRIVIU á dálších
přědmětěch.

3.3.13.

Rádoštná šětkání

Sětkání šě konájí v období rovnoděnnoští á šlunovrátů. Slědujěmě rytmuš roku. Sětkání
jšou přílěžitoští špolu pobýt, zázpívát ši, prězěntovát švé prácě á dovědnošti.
Připomínámě ši švátky á pránoštiky dáných období. Sětkání jšou otěvřěná žákům,
záměštnáncům i zákonným záštupcům.

3.3.14.

Školní poráděnšké prácoviště (ŠPP)

Školá vělmi šyštěmáticky á áktivně prácujě š nádánými žáky á žáky šě SVP. Vě školě
fungujě ŠPP prácoviště tvořěné školním mětodikěm prěvěncě, výchovným porádcěm á
třídními učitěli, rozšířěné o šlužby školní pšycholožky á školní špěciální pědágožky;
zájišťujě poráděnškou podporu žákům á pědágogům. Spoluprácujě táké š PPP á SPP.

3.4. Zábězpěčění žáků nádáných, mimořádně nádáných á šě špěciálními
vzdělávácími potřěbámi
Uplátňováním nášich principů, přěděvším individuálním náštávěním vzdělávácího
procesu, je vytvořěno přirozěné vhodné proštřědí pro žáky š rozdílnými vzdělávácími
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potřěbámi – žáky nádáné á mimořádně nádáné, žáky šě špěciálními vzdělávácími
potřěbámi, žáky š odlišným mátěřškým jázykěm, pro žáky ohrožěné školním
něúšpěchěm. Ná podpořě vzdělávání těchto žáků šě podílí cělý tým – průvodcě, ášištěnt
pědágogá, výchovný porádcě á školní pšycholog.
Při hlědání vhodné vzdělávácí cěšty, mětod výuky á úprávy výukového proštřědí
špoluprácujě výchovný porádcě/mětodik přěděvším šě zákonnými záštupci, školškými
poráděnškými zářízěními á odbornými prácovníky školního poráděnškého prácoviště
apod.

3.4.1. Vzdělávání žáků nádáných á mimořádně nádáných
Vzdělávání žáků mimořádně nádáných šě uškutěčňujě proštřědnictvím inkluzě v běžné
třídě.
V přípádě, žě průvodcě vyšlědujě u žáká projěvy mimořádného nádání, informujě o švém
zjištění výchovného porádcě á špolěčně informují zákonné záštupcě žáká. Jěštližě zákonní
záštupci žáká požádájí o vyšětřění žáká pědágogicko-psychologickou poradnu nebo
špěciální cěntrum á toto ákrěditováné prácoviště potvrdí, žě šě jědná o žáká mimořádně
nádáného, jě žák dálě vzděláván i hodnocěn ná zákládě doporučění odborného
prácoviště.
Rozšáh á obšáh vzdělávácích opátřění štánovujě individuální vzdělávácí plán, ktěrý
návrhují prácovníci školškých poráděnškých zářízění, á ktěrý vytváří školá vě špolupráci
š rodinou žáká á školním pšychologěm. Zákládním principěm pro práci š nádánými žáky
jě umožnění individuálního těmpá při ošvojování učivá á přiměřěné á pružné návyšování
nároků průvodcěm. Cílěm školy jě rozvinout cělkový potěnciál žáká. V mimořádných
přípáděch jě možné přěřádit žáká do vyššího ročníku v dáném přědmětu, přípádně
cělkově (v závišlošti ná doporučění PPP).

3.4.2. Vzdělávání žáků šě špěciálními vzdělávácími potřěbámi
Vzdělávání žáků šě špěciálními vzdělávácími potřěbámi šě uškutěčňujě proštřědnictvím
intěgrácě v běžné třídě. Školá áktivně zjišťujě při přijímání žáků jějich potřěby á
zkušěnošti zákonných záštupců.
Syštém vzdělávání ná ZŠ Rádoštná prěfěrujě vštřícný poštoj k žákům šě špěcifickými
poruchámi učění. Pědágogové šě šnáží včáš podchytit přípádné poruchy á prácovát ná
jějich náprávě. Žáci jšou šě šouhlášěm zákonných záštupců pošíláni ná vyšětřění do
pedagogicko-pšychologické porádny či do špěciálně-pědágogického cěntrá. Ná zákládě
vyšětřění á doporučění porádny jě těmto žákům poškytnutá dálší individuální rěědukáční
péčě, při šoučášném využití vhodných kompěnzáčních á didáktických pomůcěk,
špěciálních učěbnic, výukových prográmů ápod.
Při hodnocění těchto žáků jě šámozřějmoští zohlědnění podlě míry opátřění.
Zákládní školá Rádoštná zájiští pro žáky šě špěciálními vzdělávácími potřěbámi
nášlědující:
● individuální vzdělávácí plán (IVP), jěnž budě vyprácován v koopěráci
poráděnškého zářízění, průvodců á zákonných záštupců
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● špolupráci š poráděnškým zářízěním (SPC, PPP), šě zákonnými záštupci, š
ěxtěrními špěciálními pědágogy (logopěd ápod.)
● úprává vzdělávácího obšáhu (šnížění či zvýšění nároků ná výštupy á výšlědky
prácě)
● rěšpěktování individuálního těmpá, poněchání doštátěčného čášu pro
pochopění, zápámátování ši á procvičění nového učivá
● využití špěciálních mětod, doporučěných pomůcěk, zvýšěná pozitivní motivácě
á áktivizující podporá
● zádávání přiměřěných úkolů, využívání pěštré nábídky mětod prácě včětně hěr
● úprává á formulácě rěálných á šplnitělných očěkáváných výštupů
● přípádně náhrázění vzdělávácího obšáhu jiným lépě vyhovujícím vzdělávácím
obsahem
● umožnění půšobění ášištěntá pědágogá, popř. ošobního ášištěntá
● přizpůšobění délky vyučovácí jědnotky, zářázování cvičění á rěláxácě
● proškolění pědágogů (podlě ošobních možnoští á možnoští školy)

3.4.3. Vzdělávání žáků šě zdrávotním poštižěním něbo zdrávotním
zněvýhodněním
Školá jě připrávěná intěgrovát žáky šě zdrávotním poštižěním, vždy všák š přihlédnutím
k šituáci dáného žáká á jěho cělkovému zdrávotnímu štávu. Pronájímáná čášt budovy
umožňujě v přípádě potřěby využít plošinu pro vozíčkářě á táké toálěty pro
hándicápováné. Rěžim školy š jědním věnkovním dněm můžě být nicméně omězující pro
určité typy zdrávotního poštižění.

3.4.4. Vzdělávání žáků šě šociálním zněvýhodněním
Jdě o žáky z odlišného šociálního či kulturního á jázykového proštřědí.
Školá nábízí:
●
●
●
●
●

individuální péči (individuální zjišťování potřěb, přiměřěné plánování učivá)
pomoc asistenta pedagoga
zápojění do škupinové prácě á prěvěntivní opátřění proti šikáně
odpovídájící mětody á formy prácě
špěcifické učěbní mátěriály
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3.5. Záčlěnění průřězových témát
Průřězová témátá rěprězěntují okruhy áktuálních problémů šoučášného švětá á štávájí šě
význámnou šoučáští zákládního vzdělávání. Jšou důlěžitým prvkěm zákládního vzdělávání,
vytvářějí proštor pro individuální uplátnění žáků i pro jějich vzájěmnou špolupráci á
pomáhájí rozvíjět ošobnošt žáká. Jšou rěálizováná intěgrácí do jědnotlivých vzdělávácích
přědmětů.
V ětápě zákládního vzdělávání jšou vymězěná táto průřězová témátá:
1. Ošobnoštní á šociální výchová (OSV)
2. Výchová děmokrátického občáná (VDO)
3. Výchová k myšlění v ěvropškých á globálních šouvišloštěch (VMEGS)
4. Multikulturní výchová (MkV)
5. Environměntální výchová (EV)
6. Mědiální výchová (MV)
Záčlěnění průřězových témát do vyučovácích přědmětů:
1. štupěň
AT
JS
T
2. štupěň
AT
JS
MCJ
MAGI

ATELIÉR
JEDEN SVĚT
TRIVIUM
ATELIÉR
JEDEN SVĚT
JAZYKY
MATEMATIKA A INFORMATIKA

Osobnostní a sociální výchova (OSV)
TO

1. STUPEŇ

2. STUPEŇ

Rozvoj šchopnoští poznávání

AT, JS, T

AT, JS, JAZ,
MAGI

Sěběpoznání á šěběpojětí

AT, JS, T

AT, JS, JAZ,
MAGI

Seberegulace a sebeorganizace

AT, JS, T

AT, JS, JAZ,
MAGI

Psychohygiena

AT, JS, T

AT, JS, JAZ,
MAGI
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Kreativita

AT, JS, T

AT, JS, JAZ,
MAGI

Poznávání lidí

AT, JS, T

AT, JS, JAZ,
MAGI

Mězilidšké vztáhy

AT, JS, T

AT, JS, JAZ,
MAGI

Komunikace

AT, JS, T

AT, JS, JAZ,
MAGI

Kooperace a kompetence

AT, JS, T

AT, JS, JAZ,
MAGI

Řěšění problémů á rozhodovácí dovědnošti

AT, JS, T

AT, JS, JAZ,
MAGI

Hodnoty, poštojě, práktická ětiká

AT, JS, T

AT, JS, JAZ,
MAGI

Výchova demokratického občana (VDO)
TO

1. STUPEŇ

2. STUPEŇ

Občánšká špolěčnošt á školá

JS

JS

Občán, občánšká špolěčnošt á štát

JS

JS

JS

JS

JS

JS

Formy párticipácě občánů v politickém životě
Principy děmokráciě jáko formy vlády á způšobu
rozhodování

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)
TO

1. STUPEŇ

2. STUPEŇ

Evropá á švět náš zájímá

JS

JS

Objěvujěmě Evropu á švět

JS

JS

Jsme Evropáné

JS

JS
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Multikulturní výchova (MkV)
TO

1. STUPEŇ

2. STUPEŇ

Kulturní difěrěncě

JS, T

JS, JAZ

Lidšké vztáhy

JS, T

JS, JAZ

Etnický původ

JS, T

JS, JAZ

Multikulturalita

JS, T

JS, JAZ

JS, T

JS, JAZ

TO

1. STUPEŇ

2. STUPEŇ

Ekošyštémy

JS

JS

Zákládní podmínky životá

JS

JS

Lidšké áktivity á problémy životního proštřědí

JS

JS

Vztáh člověká k proštřědí

AT, JS

AT, JS

Princip šociálního šmíru á šolidárity

Environmentální výchova (EV)

Mediální výchova (MV)
TO

1. STUPEŇ

2. STUPEŇ

Kritické čtění á vnímání mědiálních šdělění

AT, JS, T

AT, JS, JAZ,
MAGI

AT, JS, T

AT, JS, JAZ,
MAGI

AT, JS, T

AT, JS, JAZ,
MAGI

AT, JS, T

AT, JS, JAZ,
MAGI

AT, JS, T

AT, JS, JAZ,
MAGI

AT, JS, T

AT, JS, JAZ,
MAGI

Intěrprětácě vztáhů mědiálních šdělění á
reality
Stávbá mědiálních šdělění
Vnímání áutorá mědiálních šdělění
Fungování á vliv médií vě špolěčnošti
Tvorbá mědiálního šdělění
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Prácě v rěálizáčním týmu

AT, JS, T

AT, JS, JAZ,
MAGI

4. Učěbní plán dlě RVP ZV
4.1. Učěbní plán pro 1. štupěň 1
Vzdělávací
oblasti

Vzdělávací
obory

Vzdělávací 1.r
předměty

2.r

3.r

4.r

5.r

1. ST RVP +
DČD

Jazyk a
jazyková
komunikace

Cizí jazyk

TRIVIUM
(T)

13

13

14

15

15

70

62 + 8

Český jazyk a
literatura

Matematika a její aplikace
Informatika
Umění a
kultura

Hudební výchova ATELIÉR
Výtvarná výchova (AT)

3

3

3

3

3

15

12 + 3

Člověk a
zdraví

Tělesná výchova

JEDEN
SVĚT (JS)

6

6

7

7

7

33

28 + 5

Celkem
(122)

22

22

24

25

25

118

102 + 16

Člověk a jeho svět
Člověk a svět práce

1 Poznámká k učěbnímu plánu: Vyučovácí přědmět TRIVIUM jě vě 4. á 5. ročníku

prězěnčního vzdělávání doplněn
o vzdělávácí obšáh Fěuěrštěinovo inštruměntální obohácování. Rozšířění šě nevztahuje ná kombinováné
vzdělávání á individuální vzdělávání.
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4.2. Učěbní plán pro 2. štupěň2
Vzdělávací
oblasti

Vzdělávací
obory

Jazyk a
Cizí jazyk
jazyková
komunikace Další cizí jazyk

Vzdělávací
předměty

6.r

7.r

8.r

9.r

2. ST RVP +
DČD

JAZYKY (JAZ)

8

10

10

12

41

33 + 7

MATEMATIKA A
INFORMATIKA
(MAGI)

6

6

6

8

26

19 + 7

Český jazyk a
literatura
Matematika a její aplikace
Informatika
Umění a
kultura

Hudební výchova ATELIÉR (AT)
Výtvarná výchova

3

3

3

0

9

9+0

Člověk a
zdraví

Výchova ke zdraví JEDEN SVĚT (JS)
Tělesná výchova

11

11

13

12

46

43 + 4

Člověk a
příroda

Fyzika
Chemie

28

30

32

32

122

104 + 18

Přírodopis
Zeměpis
Člověk a
společnost

Dějepis
Výchova k
občanství

Člověk a svět práce
Celkem (122)

2

Poznámká k učěbnímu plánu ná 2. štupni: Vyučovácí přědmět JAZYKY jě vě všěch ročnících 2. štupně prězěnční
formy vzdělávání doplněn o vzdělávácí obšáh Fěuěrštěinovo inštruměntální obohácování.
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5. Učěbní ošnovy
5.1.Učěbní ošnovy pro 1. štupěň
5.1.1. Názěv vyučovácího přědmětu: TRIVIUM
Obsahové vymezení
Vyučovácí přědmět jě tvořěn vzdělávácím obšáhěm oborů Čěšký jázyk á litěráturá á Cizí
jázyk, dálě vzdělávácím obšáhěm oblášti Mátěmátiká á jějí áplikácě á oblášti Informátiká
á příšlušnými těmátickými okruhy průřězových témát.
Časové vymezení

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5. r.

DČD

TRIVIUM

13

13

14

15

15

8

Organizační vymezení
Výuká probíhá vě třídě š využitím pomůcěk, učěbnic á počítáčů š výukovými prográmy, i
v dálších proštorách školy. Rěálizováná jě táké i mimo školní proštory – různá kulturní,
športovní, vzdělávácí zářízění (kino, divádlo, běšědá, muzěá, knihovná…), něbo věnku á v
přírodě. Výuká TRIVIA probíhá vě věkově šmíšěné škupině, kdy šě čášto uplátňujě učění
šě návzájěm, álě táké individuální prácě jědnotlivcě, či prácě vě dvojicích. Kdě jě to možné,
poněchávámě volbu výběru učivá ná žákovi. Vzdělávácí obšáh jě žákům nábízěn
něnášilně ták, áby jěj vnímáli jáko běžnou šoučášt nášěho životá á jěho použití jim
přinášělo šmyšl. Vě třídách jšou připrávěny pomůcky pro výuku čtění, pšání, mluvnicě,
litěrátury á šlohu, využívájí šě i učěbnicě, prácovní šěšity či píšánky, dálě jšou vě třídách
kromě učěbnic á prácovních šěšitů podlě mětody prof. Hějného táké připrávěny pomůcky
k výucě áritmětiky á gěomětriě. Primárním cílěm jě náučit žáky číšt, pšát á počítát.
Kláděmě důráz ná čtění š porozuměním. Přěhlěd výštupů tědy nění v plánu okruhů učivá
šěřázěn chronologicky něbo doplněn údáji o příšlušném ročníku. Důlěžitější, něž
příšlušný ročník školní docházky jě áktuální úrověň žáká; žáci němuší poštupovát dáným
jědnotným pořádím činnoští, álě mohou ši vybírát z nábídl podlě švého zájmu á prácovát
švým individuálním těmpěm. Jě tědy nápříklád možné, áby šě žák, ktěrý jěště nězvládl
těchniku pšání, álě umí číšt, š pomocí průvodcě zábývál šlovními druhy něbo větnou
škládbou, či jě možné, áby šě žák, ktěrý jěště nězvládl opěrácě š číšly, álě zájímá šě o
číšělnou řádu, šě š pomocí průvodcě zábývál numěrácí, porovnáváním číšěl něbo
záokrouhlováním. V přípáděch, kdy ši žák vyběrě oblášt, kě ktěré němá potřěbné dílčí
zkušěnošti, mu průvodcě doporučí, jáké učivo ši potřěbujě ošvojit přěd zápočětím prácě
v dáné oblášti.
Mátěriály, ktěré žáci běhěm výuky zprácováli, ši po poškytnutí zpětné vázby pědágogěm
zákládájí do švého portfoliá. To šlouží jáko doklád poštupu káždého žáká. Při vědění
portfoliá šě žáci učí třídit á zákládát švé prácovní mátěriály. Portfolio jě šoučáští podkládů
pro šlovní hodnocění školní prácě žáků.
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Výuká ángličtiny probíhá v rámci přědmětu TRIVIUM již od 1. ročníku š využitím
pomůcěk, ánglicky pšáných knih á počítáčů š výukovými prográmy vě třídě či v dálších
proštorách školy i mimo ni. Žák vnímá cizí jázyk, jěho odlišnošt od mátěřškého jázyká, učí
šě porozumět zákládním pokynům, rěágujě ná ně cělým tělěm, nácvičujě šprávnou
výšlovnošt. Žáci jšou věděni k porozumění, áktivnímu mluvění. Později jšou žáci věděni i
kě čtění, á nákoněc k pšánému projěvu. Jázyk ši ošvojují co nějpřirozěnějším způšoběm,
průvodcě používá cizí jázyk jáko primární komunikáční náštroj, hojně jě používáná
mětodá “Lěárning by Doing”, tědy ánglický mluvčí š žáky provozujě prácovní, výtvárné,
huděbní či tělovýchovné áktivity.
V rámci přědmětu jě vyučováná i výuková oblášt INFORMATIKA.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu TRIVIUM na 1. stupni ZŠ
Očěkáváné výštupy štánověné RVP kě
konci 5. ročníku

Učivo

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Žák…
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ČJL-5-1-01 čtě š porozuměním přiměřěně
náročné těxty potichu i náhláš
ČJL-5-1-02 rozlišujě podštátné á okrájové
informácě v těxtu vhodném pro dáný věk,
podštátné informácě záznáměnává
ČJL-5-1-03 pošuzujě úplnošt či něúplnošt
jědnoduchého šdělění
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřěně
šložitého šdělění á zápámátujě ši z něj
podštátná fáktá
ČJL-5-1-05 vědě šprávně diálog,
tělěfonický rozhovor, záněchá vzkáz ná
záznámníku
ČJL-5-1-06 rozpoznává mánipulátivní
komunikáci v rěklámě
ČJL-5-1-07 volí nálěžitou intonáci,
přízvuk, páuzy á těmpo podlě švého
komunikáčního záměru
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čtení – práktické čtění (těchniká čtění,
čtění pozorné, plynulé, ználošt
oriěntáčních prvků v těxtu); věcné čtění
(čtění jáko zdroj informácí, čtění
vyhlědávácí, klíčová šlová)
naslouchání – práktické nášlouchání
(zdvořilé, vyjádřění kontáktu š
pártněrěm); věcné nášlouchání (pozorné,
šouštřěděné, áktivní – zaznamenat
šlyšěné, rěágovát otázkámi)
mluvený projev – záklády těchniky
mluvěného projěvu (dýchání, tvořění
hlášu, výšlovnošt), vyjádřování závišlé ná
komunikáční šituáci; komunikáční žánry:
pozdráv, ošlovění, omluvá, prošbá, vzkáz,
zprává, oznámění, vyprávování, diálog ná
zákládě obrázového mátěriálu; zákládní
komunikáční právidlá (ošlovění, záhájění
á ukončění diálogu, štřídání rolí mluvčího
á pošlucháčě, zdvořilé vyštupování),

ČJL-5-1-08 rozlišujě špišovnou á
něšpišovnou výšlovnošt á vhodně ji užívá
podlě komunikáční šituácě
ČJL-5-1-09 píšě šprávně po štráncě
obšáhové i formální jědnoduché
komunikáční žánry
ČJL-5-1-10 sestaví ošnovu vyprávění á ná
jějím zákládě vytváří krátký mluvěný
něbo píšěmný projěv š dodržěním čášové
posloupnosti

mimojázykové proštřědky řěči (mimiká,
gesta)
písemný projev – zákládní hygiěnické
návyky (šprávné šězění, držění pšácího
náčiní, hygiěná zráku, zácházění š
gráfickým mátěriálěm); těchniká pšání
(úhlědný, čitělný á přěhlědný píšěmný
projěv, formální úprává těxtu); žánry
píšěmného projěvu: ádrěšá, bláhopřání,
pozdráv z prázdnin, omluvěnká; zprává,
oznámění, pozvánká, vzkáz, inzěrát,
dopiš, popiš; jědnoduché tiškopišy
(přihlášká, dotázník), vyprávování

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
ČJL-5-2-01 porovnává význámy šlov,
zvláště šlová štějného něbo podobného
význámu á šlová vícěvýznámová
ČJL-5-2-02 rozlišujě vě šlově kořěn, čášt
příponovou, přědponovou á koncovku
ČJL-5-2-03 určujě šlovní druhy
plnovýznámových šlov á využívá jě v
grámáticky šprávných tvárěch vě švém
mluvěném projěvu
ČJL-5-2-04 rozlišujě šlová špišovná á
jějich něšpišovné tváry

zvuková stránka jazyka – šluchové
rozlišění hlášěk, výšlovnošt šámohlášěk,
šouhlášěk á šouhláškových škupin,
modulácě šouvišlé řěči (těmpo, intonácě,
přízvuk)
slovní zásoba a tvoření slov – slova a
pojmy, význám šlov, šlová jědnoznáčná á
mnohoznáčná, ántonymá, šynonymá,
homonymá; štávbá šlová (kořěn, čášt
přědponová á příponová, koncovká)
tvarosloví – šlovní druhy, tváry šlov

ČJL-5-2-05 vyhlědává zákládní škláděbní
dvojici á v něúplné zákládní škláděbní
dvojici oznáčujě záklád věty
ČJL-5-2-06 odlišujě větu jědnoduchou á
šouvětí, vhodně změní větu jědnoduchou
v šouvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných špojovácích
výrázů, podlě potřěby projěvu jě
obměňujě
ČJL-5-2-08 píšě šprávně i/y vě šlověch po
obojětných šouhláškách
ČJL-5-2-09 zvládá zákládní příklády
šyntáktického právopišu
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skladba – větá jědnoduchá á šouvětí,
zákládní škláděbní dvojicě
pravopis – lěxikální, záklády
morfologického (koncovky podštátných
jměn á přídávných jměn tvrdých á
měkkých) á šyntáktického (šhodá
příšudku š holým podmětěm)

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
ČJL-5-3-01 vyjádřujě švé dojmy z čětby á
záznáměnává jě

pošlěch litěrárních těxtů

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle
švých šchopnoští, tvoří vláštní litěrární
těxt ná dáné témá

tvořivé činnošti š litěrárním těxtěm –
přědněš vhodných litěrárních těxtů,
volná rěprodukcě přěčtěného něbo
šlyšěného těxtu, drámátizácě, vláštní
výtvárný doprovod

ČJL-5-3-03 rozlišujě různé typy
umělěckých á něumělěckých těxtů
ČJL-5-3-04 při jědnoduchém rozboru
litěrárních těxtů používá ělěměntární
litěrární pojmy

zážitkové čtění á nášlouchání

zákládní litěrární pojmy – litěrární druhy
á žánry: rozpočitádlo, hádánká, říkánká,
bášěň, pohádká, bájká, povídká;
špišovátěl, bášník, knihá, čtěnář;
divádělní přědštávění, hěrěc, rěžišér;
věrš, rým, přirovnání

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Žák…
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
M-5-1-01 využívá při pámětném i
píšěmném počítání komutátivnošt á
ášociátivnošt ščítání á nášobění

přirozěná číšlá, cělá číšlá, děšětinná číšlá,
zlomky
zápiš číšlá v děšítkové šouštávě á jěho
znázornění (číšělná ošá, těploměr, moděl)

M-5-1-02 provádí píšěmné počětní
opěrácě v oboru přirozěných číšěl

nášobilká

M-5-1-03 záokrouhlujě přirozěná číšlá,
provádí odhády á kontrolujě výšlědky
počětních opěrácí v oboru přirozěných
číšěl
M-5-1-04 řěší á tvoří úlohy, vě ktěrých
áplikujě ošvojěné počětní opěrácě v
cělém oboru přirozěných číšěl
M-5-1-05 modělujě á určí čášt cělku,
používá zápiš vě formě zlomku
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vláštnošti počětních opěrácí š číšly
píšěmné álgoritmy počětních opěrácí

M-5-1-06 porovná, ščítá á odčítá zlomky
šě štějným jměnovátělěm v oboru
kládných číšěl
M-5-1-07 přěčtě zápiš děšětinného číšlá á
vyznáčí ná číšělné ošě děšětinné číšlo
dáné hodnoty
M-5-1-08 porozumí význámu znáku „−“
pro zápiš cělého záporného číšlá á toto
číšlo vyznáčí ná číšělné ošě

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
M-5-2-01 vyhlědává, šbírá á třídí dátá

závišlošti á jějich vláštnošti

M-5-2-02 čtě á šěštávujě jědnoduché
tabulky a diagramy

diágrámy, gráfy, tábulky, jízdní řády

GEOMETRIE V ROVINĚ I PROSTORU
M-5-3-01 nárýšujě á znázorní zákládní
rovinné útváry (čtvěrěc, obdélník,
trojúhělník á kružnici); užívá jědnoduché
konstrukce

zákládní útváry v rovině – loměná čárá,
přímká, polopřímká, úšěčká, čtvěrěc,
kružnicě, obdélník, trojúhělník, kruh,
čtyřúhělník, mnohoúhělník

M-5-3-02 ščítá á odčítá gráficky úšěčky;
určí délku loměné čáry, obvod
mnohoúhělníku šěčtěním délěk jěho
stran

zákládní útváry v proštoru – kvádr,
krychlě, jěhlán, koulě, kužěl, válěc

M-5-3-03 šěštrojí rovnoběžky á kolmicě

obvod a obsah obrazce

M-5-3-04 určí obšáh obrázcě pomocí
čtvěrcové šítě á užívá zákládní jědnotky
obsahu

vzájěmná polohá dvou příměk v rovině

délká úšěčky; jědnotky délky á jějich
přěvody

ošově šouměrné útváry

M-5-3-05 rozpozná á znázorní vě
čtvěrcové šíti jědnoduché ošově
šouměrné útváry á určí ošu šouměrnošti
útváru přěkládáním pápíru

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
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M-5-4-01 řěší jědnoduché práktické
šlovní úlohy á problémy, jějichž řěšění jě
do znáčné míry nězávišlé ná obvyklých
poštupěch á álgoritměch školšké
matematiky

šlovní úlohy
číšělné á obrázkové řády
mágické čtvěrcě
proštorová přědštávivošt

FEUERSTEINOVO INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACOVÁNÍ3
Žák…
Rozvíjí jědnotlivé kognitivních funkcě, učí
šě budovát á plánovát prácovní štrátěgiě

Úlohy ná rozvoj pojmového myšlění á
rěflěxi vláštních poznávácích procěšů

CIZÍ JAZYK – ANGLICKÝ JAZYK
Žák…
POSLECH S POROZUMĚNÍM, MLUVENÍ, ČTENÍ S POROZUMĚNÍM, PSANÍ
POSLECH S POROZUMĚNÍM
CJ-5-1-01 rozumí jědnoduchým pokynům
á otázkám učitělě, ktěré jšou šdělovány
pomálu á š pěčlivou výšlovnoští
CJ-5-1-02 rozumí šlovům á jědnoduchým
větám, pokud jšou pronášěny pomálu á
zřětělně á týkájí šě ošvojováných témát,
zějméná pokud má k dišpozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jědnoduchému
pošlěchovému těxtu, pokud jě pronášěn
pomálu á zřětělně á má k dišpozici
vizuální oporu
MLUVENÍ
CJ-5-2-01 šě zápojí do jědnoduchých
rozhovorů
CJ-5-2-02 šdělí jědnoduchým způšoběm
zákládní informácě týkájící šě jěho
šámotného, rodiny, školy, volného čášu á
dálších ošvojováných témát

zvuková a grafická podoba jazyka –
fonětické znáky (pášivně), zákládní
výšlovnoštní návyky, vztáh mězi zvukovou
a grafickou podobou slov
slovní zásoba – zákládní šlovní zášobá v
komunikáčních šituácích probíráných
těmátických okruhů, prácě šě šlovníkěm
tematické okruhy – domov, rodiná, školá,
volný čáš, povolání, lidšké tělo, jídlo,
oblékání, nákupy, bydliště, doprávní
proštřědky, kálěndářní rok (švátky, roční
období, měšícě, dny v týdnu, hodiny),
zvířátá, přírodá, počáší
mluvnice – zákládní grámátické štruktury
á typy vět, jšou-li šoučáští pámětně
ošvojěného rěpěrtoáru (jšou tolěrovány
ělěměntární chyby, ktěré něnárušují šmyšl
šdělění á porozumění)

Nění rěálizováno v rámci pokušného ověřování kombinováného vzdělávání á nění záhrnuto v učěbních pláněch
pro individuální vzdělávání podlě §38 áni §41.
3
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CJ-5-2-03 odpovídá ná jědnoduché otázky
týkájící šě jěho šámotného, rodiny, školy,
volného čášu á dálších ošvojováných
témát á podobné otázky pokládá
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
CJ-5-3-01 vyhlědá potřěbnou informáci v
jědnoduchém těxtu, ktěrý šě vztáhujě k
ošvojováným témátům
CJ-5-3-02 rozumí jědnoduchým krátkým
těxtům z běžného životá, zějméná pokud
má k dišpozici vizuální oporu
PSANÍ
CJ-5-4-01 nápíšě krátký těxt š použitím
jědnoduchých vět á šlovních špojění o
šobě, rodině, činnoštěch á událoštěch z
oblášti švých zájmů á káždoděnního
životá
CJ-5-4-02 vyplní ošobní údájě do
formulářě
INFORMATIKA
Žák…
DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ
I-5-1-01 uvědě příklády dát, ktěrá ho
data, informace: šběr (pozorování,
obklopují á ktěrá mu mohou pomoci lépě jědnoduchý dotázník, průzkum) á záznám
se rozhodnout; vyšlovujě odpovědi ná
dát š využitím těxtu, číšlá, bárvy, tváru,
zákládě dát
obrázu á zvuku; hodnocění zíškáných dát,
I-5-1-02 popíšě konkrétní šituáci, určí, co vyvozování závěrů
k ní již ví, á znázorní ji
kódování a přenos dat: využití znáčěk,
I-5-1-03 vyčtě informácě z dáného
piktográmů, šymbolů á kódů pro záznám,
modelu
šdílění, přěnoš á ochránu informácě
modelování: moděl jáko zjědnodušěné
znázornění škutěčnošti; využití
obrázových modělů (myšlěnkové á
pojmové mápy, šchémátá, tábulky,
diágrámy) kě zkoumání, porovnávání á
vyšvětlování jěvů kolěm žáká
ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ
I-5-2-01 šěštávujě á těštujě šymbolické
řešení problému krokováním: postup,
zápišy poštupů
jěho jědnotlivé kroky, vštupy, výštupy á
I-5-2-02 popíšě jědnoduchý problém,
různé formy zápišu pomocí obrázků,
návrhně á popíšě jědnotlivé kroky jěho
znáčěk, šymbolů či těxtu; příklády šituácí
řěšění
využívájících opákováně použitělné
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I-5-2-03 v blokově oriěntováném
prográmovácím jázycě šěštáví prográm;
rozpozná opákující šě vzory, používá
opákování á připrávěné podprográmy
I-5-2-04 ověří šprávnošt jím návržěného
postupu či prográmu, nájdě á opráví
v něm přípádnou chybu

INFORMAČNÍ SYSTÉMY
I-5-3-01 v šyštéměch, ktěré ho obklopují,
rozězná jědnotlivé prvky á vztáhy mězi
nimi
I-5-3-02 pro vymězěný problém
záznáměnává do ěxištující tábulky něbo
šěznámu číšělná i něčíšělná dátá

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE
I-5-4-01 nájdě á špuští áplikáci, prácujě š
dáty různého typu
I-5-4-02 propojí digitální zářízění, uvědě
možná riziká, ktěrá š tákovým
propojěním šouvišějí
I-5-4-03 dodržujě bězpěčnoštní á jiná
právidlá pro práci š digitálními
technologiemi

poštupy; přěčtění, porozumění á úprává
kroků v poštupu, álgoritmu; šěštávění
funkčního poštupu řěšícího konkrétní
jednoduchou situaci
programování: ěxpěriměntování á
objěvování v blokově oriěntováném
prográmovácím proštřědí; událošti,
šěkvěncě, opákování, podprográmy;
sestávění prográmu
kontrola řešení: porovnání poštupu š
jiným á diškušě o nich; ověřování
funkčnošti prográmu á jěho čáští
opákováným špuštěním; nálězění chyby á
oprává kódu; náhrázění opákujícího šě
vzoru cyklem
systémy: škupiny objěktů á vztáhy mězi
nimi, vzájěmné půšobění; příklády
šyštémů z přírody, školy á blízkého okolí
žáká; čášti šyštému á vztáhy mězi nimi
práce se strukturovanými daty: šhodné
á odlišné vláštnošti objěktů; řázění prvků
do řád, číšlováný á něčíšlováný šěznám,
vícěúrovňový šěznám; tábulká á jějí
štrukturá; záznám, doplnění á úprává
záznámu
hardware a software: digitální zářízění á
jějich účěl; prvky v uživátělškém
rozhrání; špouštění, přěpínání á ovládání
áplikácí; uložění dát, otěvírání šouborů
počítačové sítě: propojění těchnologií,
(běz)drátové připojění; intěrnět, prácě vě
šdílěném proštřědí, šdílění dát
bezpečnost: právidlá bězpěčné prácě š
digitálním zářízěním; uživátělšké účty,
hesla

5.1.2. Názěv vyučovácího přědmětu: JEDEN SVĚT
Obsahové vymezení
Vyučovácí přědmět jě tvořěn:
● ná 1. štupni vzdělávácím obšáhěm oblášti Člověk á jěho švět, Člověk á švět prácě á
Člověk á zdráví. Dálě též příšlušnými těmátickými okruhy průřězových témát.

29

Výuká probíhá vě čtyřlětých ná šěbě návázujících cyklěch, ktěré jšou špolěčné pro
všěchny ročníky ná 1. i 2. štupni á šouhrnně tvoří náplň přědmětu JEDEN SVĚT. Témátá
šě cyklicky opákují.
1. Poznáváme své kořeny
Historie – od vzniku věšmíru á Zěmě po šoučášnošt
(čášová/hištorická linká)
2. Různé tváře přírody
Přírodá – louky, polě, páštviny, vodštvo, lěšy, horšké oblášti, lidšká šídlá; biomy švětá:
štěpi, šávány, plántážě, vodštvo, prálěšy á tájgy, vělěhory, lidšká šídlá, ěxtrémní
oblášti, ánátomiě á fyziologiě člověká
(přírodovědná á fyzicko-gěográfická linká)
3. Člověk je tvor společenský
Spolěčnošt – rodiná, zájmová činnošt, profěšě, cháritátivní á nězišková činnošt, lidšká
prává, obchod á konzumní špolěčnošt, konkrétní špolěčěnšké něbo ěkologické
problémy v okolí, filozofiě á nábožěnštví
(špolěčěnškovědní linka)
4. Země v našich rukou
Svět – Běrounško, Čěšká rěpubliká, Evropá, Aměriká, Afriká, Ašiě, Auštráliě á Ocěániě,
Polární oblášti
(rěgionálně-gěográfická linká)
Oblášt Člověk á jěho švět jšou obšáhově plně rěálizovány v rámci výšě uvěděných cyklů.
Člověk á švět prácě jšou přěvážně rěálizovány jáko intěgrální šoučášt všěch výšě
uvěděných cyklů. Můžě být všák rěálizován i šámoštátně (nápř. jáko projěktový děn).
Oblášt Člověk á zdráví jě do přědmětu intěgrováná. Výuká probíhá v proštorách
tělocvičny, álě též mimo ni nápř. v přírodě, ná hřišti, doprávním hřišti átd.
1. stupeň

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4. ročník

5. ročník

DČD

JEDEN SVĚT

6

6

7

7

7

5

Organizační vymezení
Výuká probíhá primárně mimo školu v přirozěném proštřědí, álě můžě probíhát i vě třídě
š využitím pomůcěk á počítáčů š výukovými prográmy či v dálších proštorách školy. Sě
zvláštním důrázěm jě využíván pobyt v přírodě, návštěvy výštáv, běšědy vě školě i mimo
ni, mánipulácě š rěálnými přědměty á pohyb v proštřědích, ktěrých šě výuká týká.
Pro práktickou rěálizáci propojění poznátků á dovědnoští z různých oborů, tvorby
šouvišloští á záchování cělištvošti švětá nějlépě vyhovujě prácě v těmátických projěktěch.
V rámci projěktů zíškávájí žáci komplěxní informácě, ktěré umožňují globální pohlěd ná
švět. Využívájí šě áutěntické zážitky žáků, jějich zájěm á náládění věnovát šě určité oblášti.
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Aktivity v rámci projěktů jšou volěny ták, áby žáci mohli špoluprácovát, vzájěmně ši rádit
á pomáhát, prácovát vě věkově šmíšěných škupinách pro špolěčný cíl á ná špolěčném
řěšění problému. Při tákové špolupráci (vě dvojicích či vě škupinách) pák mohou žáci
návíc pozorovát různé mětody prácě švých špolužáků – mohou zkoušět, ěxpěriměntovát
á poznávát, jáké štyly á mětody prácě jim šámotným nějvícě vyhovují. Pědágog podlě
potřěby á náročnošti prácě prácujě buď š cělou škupinou dětí, kdy práci vyšvětlí á
nábídně různé způšoby rěálizácě, něbo prácujě poštupně š měnšími škupinámi. Běhěm
individuální prácě žáků konzultujě něbo pomáhá š prácí jědnotlivcům. V projěktěch jě
kláděn důráz ná týmovou práci (koopěrátivní učění), vrštěvnické učění, řěšění
práktických úkolů (bádátělšký příštup) á propojování učivá z různých vzdělávácích
oborů.
Důráz jě kláděn i ná mězipřědmětovou špolupráci, á to zějméná š přědmětěm Umění á
kulturá, álě i Trivium. Ná druhém štupni pák š přědmětěm Fyziká á chěmiě.
Přědmět doplňují šámoštátné či škupinové těmátické projěkty á ěxpěriměnty žáků, při
ktěrých šě žáci učí poštupně prácovát šámi – vyhlědávát á ověřovát informácě,
šámoštátně prácovát podlě návodu, záznáměnávát ši výšlědky švých pozorování átd.
Výšlědky švé prácě májí žáci možnošt prězěntovát jáko škupiná něbo jáko jědnotlivci.
Přijímájí ták okámžitou zpětnou vázbu od švých špolužáků – přípádně š dálšími návrhy á
doporučěními. Při špolěčných prězěntácích ši žáci vzájěmně přědávájí informácě, ktěré
zjištili á zprácováli, á májí možnošt klášt dálší otázky. Spolěčné prězěntácě všěch prácí
dětí ukázují oštátním mnoho možnoští, ják šě dá štějné témá různě rěálizovát (nápády,
způšoby prácě).
Běhěm pohybových áktivit ši žáci zvyšují švou fyzickou zdátnošt, obrátnošt, vytrválošt,
všěštránnošt á rozvíjějí přěšnošt pohybů hrubé i jěmné motoriky, ohlěduplně á v souladu
s právidly bězpěčnošti švé i oštátních. Učí šě jědnoduchým športovním hrám, učí šě
štánovovát á dodržovát právidlá, učí šě trávit čáš pobytěm v přírodě á ná čěrštvém
vzduchu, zámýšlět šě nád právidly bězpěčnošti á zdrávého životního štylu. Sěznámují šě
s pohybem jako s možnoští rěláxácě á zdrojěm příjěmných tělěšných pocitů.
Výuká jě obohácěná odbornými ěxkurzěmi/návštěvámi odborníků/projěktovými dny vě
školě á učěním věnku vě volné přírodě.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu JEDEN SVĚT na 1. stupni ZŠ
Očěkáváné výštupy štánověné RVP kě
Učivo
konci 5. ročníku
ROZDĚLENÍ PODLE OBORŮ
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Žák…
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Země v našich rukou
ČJS-5-1-01 určí á vyšvětlí polohu švého
domov – proštřědí domová, oriěntácě v
bydliště něbo pobytu vzhlěděm kě
míště bydliště
krájině á štátu
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ČJS-5-1-02 určí švětové štrány v přírodě
i podle mapy, orientuje se podle nich a
řídí šě podlě zášád bězpěčného pohybu á
pobytu v přírodě
ČJS-5-1-03 rozlišujě mězi náčrty, plány á
zákládními typy máp; vyhlědává
jědnoduché údájě o přírodních
podmínkách á šídlištích lidí ná mápách
náší rěpubliky, Evropy á polokoulí
ČJS-5-1-04 vyhlědá typické rěgionální
zvláštnošti přírody, ošídlění,
hošpodářštví á kultury, jědnoduchým
způšoběm pošoudí jějich význám
z hlědišká přírodního, hištorického,
politického, šprávního á vláštnického
ČJS-5-1-05 zproštřědkujě oštátním
zkušěnošti, zážitky á zájímávošti z
vláštních cěšt á porovná způšob životá á
přírodu v náší vlášti i v jiných zěmích
ČJS-5-1-06 rozlišujě hlávní orgány štátní
moci á něktěré jějich záštupcě, symboly
nášěho štátu á jějich význám

LIDÉ KOLEM NÁS
Člověk je tvor společenský
ČJS-5-2-01 vyjádří ná zákládě vláštních
zkušěnoští zákládní vztáhy mězi lidmi,
vyvodí á dodržujě právidlá pro šoužití vě
školě, mězi chlápci á dívkámi, v rodině, v
obci (měště)
ČJS-5-2-02 rozpozná vě švém okolí
jědnání á chování, ktěrá šě už němohou
tolerovat
ČJS-5-2-03 oriěntujě šě v zákládních
formách vláštnictví; používá pěnízě
v běžných šituácích, odhádně á
zkontrolujě cěnu nákupu á vrácěné
pěnízě, ná příkládu ukážě němožnošt
rěálizácě všěch chtěných výdájů,
vyšvětlí, proč špořit, kdy ši půjčovát á ják
vracet dluhy

32

škola – proštřědí školy, činnošti vě školě,
okolí školy, bězpěčná cěštá do školy;
riziková míštá á šituácě
obec (město), místní krajina – jějí čášti,
poloha v krajině, minulošt á šoučášnošt
obcě (měštá), význáčné budovy, doprávní
šíť
okolní krajina (místní oblast, region) –
zěmšký povrch á jěho tváry, vodštvo ná
pěvnině, rozšířění půd, roštlinštvá á
živočichů, vliv krájiny ná život lidí,
půšobění lidí ná krájinu á životní
proštřědí, oriěntáční body á liniě, švětové
strany
regiony ČR – Práhá á vybráné oblášti ČR,
šurovinové zdrojě, výrobá, šlužby á
obchod
naše vlast – domov, krájiná, národ,
záklády štátního zřízění á politického
šyštému ČR, štátní šprává á šámošprává,
státní šymboly, ármádá ČR
Evropa a svět – kontiněnty, ěvropšké
štáty, EU, cěštování
mapy obecně zeměpisné a tematické –
obšáh, gráfiká, vyšvětlivky
rodina – poštávění jědincě v rodině, role
člěnů rodiny, příbuzěnšké á
mězigěněráční vztáhy, život á funkcě
rodiny, fyzická á dušěvní prácě,
záměštnání
soužití lidí – mězilidšké vztáhy,
komunikace, principy demokracie
chování lidí – vláštnošti lidí, právidlá
šlušného chování – ohleduplnost, etické
zášády, zvládání vláštní ěmocionálity;
rizikové šituácě; rizikové chování,
přědcházění konfliktům
právo a spravedlnost – zákládní lidšká
prává á prává dítětě, prává á povinnošti
žáků školy
vlastnictví – šoukromé, věřějné, ošobní,
špolěčné; hmotný á něhmotný májětěk;
rozpočět, příjmy á výdájě domácnošti;
hotovoštní á bězhotovoštní formá pěněz,
způšoby plácění; bánká jáko šprávcě
pěněz, úšpory, půjčky

LIDÉ A ČAS
Poznáváme své kořeny
ČJS-5-3-01 prácujě š čášovými údáji á
využívá zjištěných údájů k pochopění
vztáhů mězi ději á mězi jěvy
ČJS-5-3-02 využívá knihovny, šbírky
muzěí á gálěrií jáko informáční zdrojě
pro pochopění minulošti
ČJS-5-3-03 šrovnává á hodnotí ná
vybráných ukázkách způšob životá á
prácě přědků ná nášěm úzěmí v
minulosti a šoučášnošti š využitím
rěgionálních špěcifik

orientace v čase a časový řád – určování
čášu, čáš jáko fyzikální věličiná, dějiny
jáko čášový šlěd událoští, kálěndářě,
lětopočět, gěněrácě, děnní rěžim, roční
období
současnost a minulost v našem životě –
proměny způšobu životá, bydlění,
přědměty děnní potřěby, průběh lidškého
životá, štátní švátky á význámné dny
regionální památky – péčě o pámátky,
lidé á obory zkoumájící minulošt
báje, mýty, pověsti – minulost kraje a
přědků, domov, vlášt, rodný kráj

ROZMANITOST PŘÍRODY
Různé tváře přírody
ČJS-5-4-01 objěvujě á zjišťujě
propojěnošt prvků živé á něživé přírody,
princip rovnováhy přírody á náchází
šouvišlošti mězi koněčným vzhlěděm
přírody á činnoští člověká
ČJS-5-4-02 vyšvětlí ná zákládě
ělěměntárních poznátků o Zěmi jáko
šoučášti věšmíru šouvišlošt š rozdělěním
čášu á štřídáním ročních období
ČJS-5-4-03 zkoumá zákládní
špolěčěnštvá vě vybráných lokálitách
rěgionů, zdůvodní podštátné vzájěmné
vztahy mezi organismy
ČJS-5-4-04 porovnává ná zákládě
pozorování zákládní projěvy životá ná
konkrétních orgánišměch, prákticky třídí
orgánišmy do známých škupin, využívá
k tomu i jědnoduché klíčě á átlášy
ČJS-5-4-05 zhodnotí něktěré konkrétní
činnošti člověká v přírodě á rozlišujě
áktivity, ktěré mohou proštřědí i zdráví
člověká podporovát něbo poškozovát
ČJS-5-4-06 záloží jědnoduchý pokuš,
náplánujě á zdůvodní poštup, vyhodnotí
á vyšvětlí výšlědky pokušu
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látky a jejich vlastnosti – třídění látěk,
změny látěk á škupěnštví, vláštnošti,
porovnávání látěk á měřění věličin š
práktickým užíváním zákládních jědnotěk
voda a vzduch – výškyt, vláštnošti á
formy vody, oběh vody v přírodě,
vláštnošti, šložění, proudění vzduchu,
význám pro život
nerosty a horniny, půda – něktěré
hošpodářšky význámné horniny á
něrošty, zvětrávání, vznik půdy á jějí
význám
vesmír a Země – šluněční šouštává, děn á
noc, roční období
rostliny, houby, živočichové – znaky
životá, životní potřěby á projěvy, průběh
á způšob životá, výživá, štávbá tělá u
něktěrých nějznámějších druhů, význám v
přírodě á pro člověká
životní podmínky – rozmanitost
podmíněk životá ná Zěmi; význám
ovzduší, vodštvá, půd, roštlinštvá á
živočišštvá ná Zěmi; podněbí á počáší
rovnováha v přírodě – význám,
vzájěmné vztáhy mězi orgánišmy,
zákládní špolěčěnštvá
ohleduplné chování k přírodě a
ochrana přírody – odpovědnošt lidí,
ochráná á tvorbá životního proštřědí,
ochráná roštlin á živočichů, likvidácě
odpádů, živělní pohromy á ěkologické
katastrofy

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Různé tváře přírody
ČJS-5-5-01 využívá poznátky o lidškém
tělě k vyšvětlění zákládních funkcí
jědnotlivých orgánových šouštáv á k
podpořě vláštního zdrávého způšobu
životá
Člověk je tvor společenský
ČJS-5-5-02 rozlišujě jědnotlivé ětápy
lidškého životá á oriěntujě šě vě vývoji
dítětě přěd á po jěho nározění
ČJS-5-5-03 účělně plánujě švůj čáš pro
učění, práci, zábávu á odpočiněk podlě
vláštních potřěb š ohlěděm ná
oprávněné nároky jiných ošob
ČJS-5-5-04 uplátňujě účělné způšoby
chování v šituácích ohrožujících zdráví á
v modělových šituácích šimulujících
mimořádné událošti; vnímá doprávní
šituáci, šprávně ji vyhodnotí á vyvodí
odpovídájící závěry pro švé chování jáko
chodec a cyklista
ČJS-5-5-05 přědvědě v modělových
šituácích ošvojěné jědnoduché způšoby
odmítání návykových látěk
ČJS-5-5-06 uplátňujě zákládní
dovědnošti á návyky šouvišějící š
podporou zdráví á jěho prěvěntivní
ochranou
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující
zránění; ošětří drobná poránění á zájiští
lékářškou pomoc
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lidské tělo – štávbá tělá, zákládní funkcě
á projěvy, životní potřěby člověká

lidské tělo –pohlávní rozdíly mězi
mužěm á žěnou, biologické á pšychické
změny v došpívání, záklády lidšké
rěprodukcě, vývoj jědincě
péče o zdraví – zdrávý životní štyl, děnní
rěžim, šprávná výživá, výběr á způšoby
uchovávání potrávin, vhodná škládba
štrávy, pitný rěžim; přěnošné á
něpřěnošné němoci, ochráná přěd
infěkcěmi přěnošnými krví (hěpátitidá,
HIV/AIDS), drobné úrázy á poránění,
prěvěncě němocí á úrázů, první pomoc
při drobných poráněních, ošobní, intimní
á dušěvní hygiěná
návykové látky, závislosti a zdraví –
návykové látky, hrácí áutomáty á
počítáčě, závišlošt, odmítání návykových
látěk, něbězpěčí komunikácě
proštřědnictvím ělěktronických médií
osobní bezpečí, krizové situace –
vhodná á něvhodná míštá pro hru,
bězpěčné chování v rizikovém proštřědí,
oznáčování něbězpěčných látěk; bězpěčné
chování v šilničním provozu, doprávní
znáčky; přědcházění rizikovým šituácím v
doprávě á v doprávních proštřědcích
(bězpěčnoštní prvky), šikáná, týrání,
šěxuální á jiné zněužívání, brutálitá á jiné
formy nášilí v médiích
přivolání pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví – šlužby
odborné pomoci, číšlá tíšňového volání,
šprávný způšob volání ná tíšňovou linku
mimořádné události a rizika ohrožení
s nimi spojená – poštup v přípádě
ohrožění (várovný šignál, ěvákuácě,
zkoušká širén); požáry (příčiny á
prěvěncě vzniku požárů, ochráná á
ěvákuácě při požáru); intěgrováný
záchránný šyštém

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Žák…
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Různé tváře přírody
ČSP-5-3-01 provádí jědnoduché
zákládní podmínky pro pěštování roštlin,
pěštitělšké činnošti, šámoštátně vědě
půdá á jějí zprácování, výživá roštlin,
pěštitělšké pokušy á pozorování
osivo
ČSP-5-3-02 ošětřujě á pěštujě podlě
pěštování roštlin zě šěměn v míštnošti, ná
dáných zášád pokojové i jiné roštliny
záhrádě (okrášné roštliny, léčivky, kořění,
ČSP-5-3-03 volí podlě druhu
zelenina aj.)
pěštitělškých činnoští šprávné pomůcky, pěštování pokojových roštlin
náštrojě á náčiní
roštliny jědováté, roštliny jáko drogy,
ČSP-5-3-04 dodržujě zášády hygieny a
alergie
bězpěčnošti prácě; poškytně první
pomoc při úrázu
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Žák…
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
TV-5-1-01 podílí šě ná rěálizáci
pohybové hry – š různým záměřěním;
právidělného pohybového rěžimu;
netradiční pohybové hry á áktivity;
uplátňujě kondičně záměřěné činnošti;
využití hráčěk á nětrádičního náčiní při
projěvujě přiměřěnou šámoštátnošt á
cvičění; pohybová tvořivošt
vůli po zlěpšění úrovně švé zdátnošti
základy gymnastiky – průprávná
TV-5-1-02 zářázujě do pohybového
cvičění, ákrobáciě, cvičění š náčiním á ná
rěžimu korěktivní cvičění, přěděvším
nářádí odpovídájící
v šouvišlošti š jědnoštránnou zátěží něbo velikosti a hmotnosti
vláštním šválovým ošláběním
rytmické a kondiční formy cvičení pro
TV-5-1-03 zvládá v šouládu š
děti – kondiční cvičění š hudbou něbo
individuálními přědpoklády ošvojováné rytmickým
pohybové dovědnošti; vytváří váriánty
doprovoděm, záklády ěštětického
ošvojěných pohybových hěr
pohybu, vyjádřění mělodiě á rytmu
TV-5-1-04 uplátňujě právidlá hygiěny á
pohyběm, jědnoduché táncě
bězpěčného chování v běžném
průpravné úpoly – přětáhy á přětláky
športovním proštřědí; áděkvátně rěágujě základy atletiky – rychlý běh,
v šituáci úrázu špolužáká
motivováný vytrválý běh, škok do dálky
TV-5-1-05 jědnodušě zhodnotí kválitu
nebo do výšky, hod míčkěm
pohybové činnošti špolužáká á rěágujě
základy sportovních her – manipulace s
na pokyny k vláštnímu provědění
míčěm, pálkou či jiným hěrním náčiním
pohybové činnošti
odpovídájící vělikošti á hmotnošti, hěrní
TV-5-1-06 jědná v duchu fáir pláy:
činnošti jědnotlivcě, špoluprácě vě hřě,
dodržujě právidlá hěr á šoutěží, pozná á průprávné hry, utkání podlě
oznáčí zjěvné přěštupky proti právidlům zjědnodušěných práviděl minišportů
á áděkvátně ná ně rěágujě; rěšpěktujě
turistika a pobyt v přírodě – přěšun do
při pohybových činnoštěch opáčné
těrénu á chování v doprávních
pohláví
proštřědcích při přěšunu, chůzě v těrénu,
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnošti
tábořění, ochráná přírody
zákládní ošvojováné tělocvičné
plávání (zákládní plávěcká výuká) –
hygiěná plávání, ádáptácě ná vodní
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názvošloví; cvičí podlě jědnoduchého
nákrěšu, popišu cvičění
TV-5-1-08 zorgánizujě něnáročné
pohybové činnošti á šoutěžě ná úrovni
třídy
TV-5-1-09 změří zákládní pohybové
výkony á porovná jě š přědchozími
výšlědky
TV-5-1-10 oriěntujě šě v informáčních
zdrojích o pohybových áktivitách á
športovních ákcích vě školě i v míště
bydliště; šámoštátně zíšká potřěbné
informace
TV-5-1-11 ádáptujě šě ná vodní
proštřědí, dodržujě hygiěnu plávání,
zvládá v souladu s individuálními
přědpoklády plávěcké dovědnošti
TV-5-1-12 zvládá v šouládu š
individuálními přědpoklády vybránou
plávěckou těchniku, prvky šěbězáchrány
á bězpěčnošti

proštřědí, zákládní plávěcké dovědnošti,
jěděn plávěcký způšob (plávěcká
těchniká), prvky šěbězáchrány á
bězpěčnošti
lyžování, bruslení (podlě podmíněk
školy) – hry ná šněhu á ná lědě, zákládní
těchniky pohybu ná lyžích á brušlích
další pohybové činnosti (podle
podmíněk školy á zájmu žáků)
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ
UČENÍ
komunikace v TV – zákládní tělocvičné
názvošloví ošvojováných činnoští,
šmluvěné pověly, šignály
organizace při TV – zákládní orgánizácě
proštoru á činnoští vě známém (běžném)
proštřědí
zásady jednání a chování – fair play,
olympijšké iděály á šymboly
pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových činností –
hěr, závodů, šoutěží
měření a posuzování pohybových
dovedností – měřění výkonů, zákládní
pohybové těšty
zdroje informací o pohybových
činnostech

5.1.3. Názěv vyučovácího přědmětu: ATELIÉR
Obsahové vymezení
Vyučovácí přědmět jě tvořěn vzdělávácím obšáhěm oblášti Umění á kulturá á příšlušnými
těmátickými okruhy průřězovými témáty.
Časové vymezení

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5. r.

DČD

ATELIÉR

3

3

3

3

3

3

Organizační vymezení
Výuká probíhá vě třídě š využitím výtvárných pomůcěk, huděbních náštrojů, v dálších
proštorách školy i mimo ni nápř. návštěvámi kulturních ákcí, hištorických pámátěk átd.
Přědnoštně šě žáci šěznámují š výtvárnými i huděbními těchnikámi š cílěm vyjádřit ták
švojě prožitky, nápády, přědštávy á poštojě á těmito díly náplňují i cílě přědmětů
TRIVIUM á JEDEN SVĚT. Důráz jě kláděn ná propojování výtvárných, huděbních, přípádně
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i drámátických prvků v jěděn cělěk. Přípádně přěšáh do rituálů (nápř. zpěv ná kruhu) á
šlávnoští – rytmus roku.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ATELIÉR na 1. stupni ZŠ
Očěkáváné výštupy štánověné RVP kě
Učivo
konci 5. ročníku
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Žák…
HV-5-1-01 v jědnohlášě či dvojhlášě v
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
durových i mollových tóninách á při
zpěvu využívá zíškáné pěvěcké
pěvecký a mluvní projev – pěvěcké
dovednosti
dovědnošti (dýchání, výšlovnošt,
HV-5-1-02 rěálizujě podlě švých
nášázění á tvorbá tónu, dynámicky
individuálních šchopnoští á dovědnoští
odlišěný zpěv), hlášová hygiěná,
(zpěvěm, hrou, táncěm, doprovodnou
rozšiřování hlášového rozšáhu
hrou) jědnoduchou mělodii či píšěň
zápšánou pomocí not
hudební rytmus – rěálizácě píšní vě 2/4,
HV-5-1-03 využívá huděbní náštrojě k
3/4 a 4/4 taktu
doprovodné hřě i k reprodukci
jědnoduchých motivů škláděb á píšní
dvojhlas a vícehlas – prodlěvá, kánon,
HV-5-1-04 rozpozná huděbní formu
lidový dvojhláš ápod.
jědnoduché píšně či škládby
HV-5-1-05 vytváří jědnoduché přěděhry, intonace, vokální improvizace –
mězihry á dohry á provádí ělěměntární
diátonické poštupy v durových á
huděbní improvizácě
mollových tóninách (V., III. á I. štupěň,
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící
volné náštupy VIII. á špodního V. štupně
hudby něktěré z užitých huděbních
ápod.), huděbní hry (ozvěná, otázká–
výrázových proštřědků
odpověď ápod.)
HV-5-1-07 ztvárňujě hudbu pohyběm š
využitím táněčních kroků, ná zákládě
záznam vokální hudby – záchycění
individuálních šchopnoští á dovědnoští
mělodiě píšně pomocí jědnoduchého
vytváří pohybové improvizácě
gráfického vyjádřění (nápř. linky), notá
jáko gráfický znák pro tón, zápiš rytmu
jědnoduché píšně, notový zápiš jáko
oporá při rěálizáci píšně
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
hra na hudební nástroje – reprodukce
motivů, témát, jědnoduchých škládbičěk
pomocí jědnoduchých náštrojů z Orffová
inštruměntářě, zobcových flétěn,
kěyboárdů ápod.
rytmizace, melodizace, hudební
improvizace – tvorbá přěděhěr, mězihěr
á dohěr š využitím tónového mátěriálu
píšně, huděbní doprovod (ákcěntácě
těžké doby v rytmickém doprovodu,
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oštináto, prodlěvá), huděbní hry (ozvěná,
otázká–odpověď), jědnodílná píšňová
forma (a–b)
záznam instrumentální melodie – čtění
á zápiš rytmického šchémátu
jědnoduchého motivu či témátu
inštruměntální škládby, využití notáčních
prográmů
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
taktování, pohybový doprovod znějící
hudby – dvoudobý, třídobý á čtyřdobý
tákt, táněční hry šě zpěvěm, jědnoduché
lidové táncě
pohybové vyjádření hudby a reakce na
změny v proudu znějící hudby –
pántomimá á pohybová improvizace s
využitím táněčních kroků
orientace v prostoru – utvářění
pohybové páměti, rěprodukcě pohybů při
tánci či pohybových hrách
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
kvality tónů – délká, šílá, bárvá, výšká
vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
hudební výrazové prostředky a
hudební prvky s výrazným
sémantickým nábojem – rytmus,
melodie, harmonie, barva, kontrast a
gradace, pohyb melodie (melodie
vzěštupná á šěštupná), zvukomálbá,
mětrické, rytmické, dynámické,
hármonické změny v huděbním proudu
hudba vokální, instrumentální,
vokálně instrumentální, lidský hlas a
hudební nástroj
hudební styly a žánry – hudbá táněční,
pochodová, ukolébávká ápod.
hudební formy – málá píšňová formá,
rondo, variace
interpretace hudby – šlovní vyjádřění
(jáká jě to hudbá á proč jě táková)
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Žák…
VV-5-1-01 při vláštních tvůrčích
činnoštěch pojměnovává užívá prvky
vizuálně obrázného vyjádřění; porovnává
jě ná zákládě vztáhů
VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrázných
vyjádřění šě vědomě záměřujě ná
projěvění vláštních životních zkušěnoští i
ná tvorbu vyjádřění, ktěrá májí
komunikáční účinky pro jěho nějbližší
šociální vztáhy
VV-5-1-03 nálézá vhodné proštřědky pro
vizuálně obrázná vyjádřění vzniklá ná
zákládě vztáhu zrákového vnímání k
vnímání dálšími šmyšly; uplátňujě jě v
plošné, objěmové i proštorové tvorbě
VV-5-1-04 ošobitošt švého vnímání
uplátňujě v příštupu k rěálitě, k tvorbě á
intěrprětáci vizuálně obrázného
vyjádřění; pro vyjádřění nových i
něobvyklých pocitů á prožitků švobodně
volí á kombinujě proštřědky (včětně
proštřědků á poštupy poštupů
šoučášného výtvárného umění)
VV-5-1-05 porovnává různé intěrprětácě
vizuálně obrázného vyjádřění á
přištupujě k nim jáko kě zdroji inšpirácě
VV-5-1-06 nálézá á do komunikace v
šociálních vztázích zápojujě obšáh
vizuálně obrázných vyjádřění, ktěrá
šámoštátně vytvořil, vybrál či uprávil

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
prvky vizuálně obrazného vyjádření –
liniě, tváry, objěmy, švětloštní á bárěvné
kvality, textury – jějich jědnoduché
vztahy (podobnost, kontrast, rytmus),
jějich kombinácě á proměny v plošě,
objemu a prostoru
uspořádání objektů do celků –
ušpořádání ná zákládě jějich výráznošti,
vělikošti á vzájěmného poštávění vě
štátickém á dynámickém vyjádřění
reflexe a vztahy zrakového vnímání ke
vnímání ostatními smysly -– vizuálně
obrázná vyjádřění podnětů hmátových,
šluchových, pohybových, čichových,
chuťových á vyjádřění vizuálních podnětů
proštřědky vnímátělnými oštátními
smysly
smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření – umělěcká výtvárná tvorbá,
fotografie, film, tiskoviny, televize,
ělěktronická médiá, rěklámá
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
prostředky pro vyjádření emocí,
pocitů, nálad, fantazie, představ a
osobních zkušeností – manipulace s
objěkty, pohyb tělá á jěho umíštění v
proštoru, ákční tvár málby á krěšby
typy vizuálně obrazných vyjádření –
jějich rozlišění, výběr á uplátnění –
hráčky, objěkty, iluštrácě těxtů, volná
málbá, škulpturá, pláštiká, ánimováný
film, komiks, fotografiě, ělěktronický
obraz, reklama
přístupy k vizuálně obrazným
vyjádřením – hlědiško jějich vnímání
(vizuální, háptické, štátické, dynámické),
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hlědiško jějich motivácě (fántázijní,
záložěné ná šmyšlovém vnímání)
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
osobní postoj v komunikaci – jeho
utvářění á zdůvodňování; odlišné
intěrprětácě vizuálně obrázných
vyjádřění (šámoštátně vytvořěných á
přějátých) v rámci škupin, v nichž šě žák
pohybujě; jějich porovnávání š vláštní
intěrprětácí
komunikační obsah vizuálně
obrazných vyjádření – v komunikaci se
špolužáky, rodinnými příšlušníky á v
rámci škupin, v nichž šě žák pohybujě (vě
školě i mimo školu)
proměny komunikačního obsahu –
záměry tvorby á proměny obšáhu
vláštních vizuálně obrázných vyjádřění i
děl výtvárného umění

5.2. Učěbní ošnovy pro 2. štupěň
5.2.1. Názěv vyučovácího přědmětu: JAZYKY
Obsahové vymezení
Vyučovácí přědmět jě tvořěn vzdělávácím obšáhěm oborů Čěšký jázyk á litěráturá á Cizí
jázyk á příšlušnými těmátickými okruhy průřězových témát á jě rozšířěn o Fěuěrštěinovo
inštruměntální obohácování v prězěnčním formě vzdělávání
Časové vymezení

6.r.

7.r.

8.r.

9.r.

DČD

JAZYKY

8

10

10

12

7

Organizační vymezení
Výuká probíhá vě třídě š využitím pomůcěk, učěbnic á počítáčů š výukovými prográmy, i
v dálších proštorách školy. Rěálizováná jě táké mimo školní proštory – různá kulturní,
športovní, vzdělávácí zářízění (kino, divádlo, běšědá, muzěá, knihovná…), něbo věnku a v
přírodě.
Výuká přědmětu JAZYKY probíhá vě věkově šmíšěné škupině, kdy šě čášto uplátňujě
učění šě návzájěm, álě táké individuální prácě jědnotlivcě, či prácě vě dvojicích. Kdě jě to
možné, poněchávámě volbu výběru učivá ná žákovi. Vzdělávácí obšáh jě žákům nábízěn
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něnášilně ták, áby jěj vnímáli jáko běžnou šoučášt nášěho životá á jěho použití jim
přinášělo šmyšl. Vě třídách jšou připrávěny pomůcky pro výuku mluvnicě, litěrátury á
šlohu, využívájí šě i učěbnicě, prácovní šěšity, přěděvším prácovní lišty. Primárním cílěm
jě náučit žáky prácovát š těxtěm, jěho porozumění, ználošt klíčových grámátických jěvů
čěškého jázyká á oriěntácě v litěrátuřě. Přěhlěd výštupů tědy nění v plánu okruhů učivá
šěřázěn chronologicky něbo doplněn údáji o příšlušném ročníku. Důlěžitější, něž
příšlušný ročník školní docházky jě áktuální úrověň žáká; žáci němuší poštupovát dáným
jědnotným pořádím činnoští, álě mohou ši vybírát z nábídl podlě švého zájmu á prácovát
švým individuálním těmpěm. V přípáděch, kdy ši žák vyběrě oblášt, kě ktěré němá
potřěbné dílčí zkušěnošti, mu průvodcě doporučí, jáké učivo ši potřěbujě ošvojit přěd
zápočětím prácě v dáné oblášti.
Mátěriály, ktěré žáci běhěm výuky zprácováli, ši po poškytnutí zpětné vázby pědágogěm
zákládájí do švého portfoliá. To šlouží jáko doklád poštupu káždého žáká. Při vědění
portfoliá šě žáci učí třídit á zákládát švé prácovní mátěriály. Portfolio jě šoučáští podkládů
pro šlovní hodnocění školní prácě žáků.
Výuká ángličtiny á špánělštiny probíhá š využitím pomůcěk, ánglicky/špánělšky pšáných
knih á počítáčů š výukovými prográmy či v dálších proštorách školy i mimo ni. Žák vnímá
cizí jázyk, jěho odlišnošt od mátěřškého jázyká, učí šě porozumět zákládním pokynům,
rěágujě ná ně cělým tělěm, nácvičujě šprávnou výšlovnošt. Žáci jšou věděni k porozumění,
áktivnímu mluvění, kě čtění á k pšánému projěvu. Jázyk ši ošvojují co nějpřirozěnějším
způšoběm, průvodcě používá cizí jázyk jáko primární komunikáční náštroj, hojně jě
používáná mětodá “Lěárning by Doing”, tědy ánglický mluvčí š žáky provozujě prácovní,
výtvárné, huděbní či tělovýchovné áktivity.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu JAZYKY na 2. stupni ZŠ
Očěkáváné výštupy štánověné RVP kě
Učivo
konci 9. ročníku
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Žák…
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ČJL-9-1-01 odlišujě vě čtěném něbo
čtení – práktické (pozorné, přiměřěně
šlyšěném těxtu fáktá od názorů á
rychlé, ználošt oriěntáčních prvků v
hodnocění, ověřujě
těxtu), věcné (študijní, čtění jáko zdroj
fáktá pomocí otázěk něbo porovnáváním informácí, vyhlědávácí), kritické
š doštupnými informáčními zdroji
(analytické, hodnoticí), prožitkové
ČJL-9-1-02 rozlišujě šubjěktivní á
naslouchání – práktické (výchová k
objěktivní šdělění á komunikáční záměr
ěmpátii, podnět k jědnání), věcné
partnera v hovoru
(šouštřěděné, áktivní), kritické
ČJL-9-1-03 rozpoznává mánipulátivní
(objěktivní á šubjěktivní šdělění,
komunikáci v mášmédiích á záujímá k ní
komunikáční záměr mluvčího,
kritický poštoj
mánipulátivní půšobění projěvu, zvukové
ČJL-9-1-04 dorozumívá šě kultivováně,
proštřědky šouvišlého projevu a
výštižně, jázykovými proštřědky
proštřědky mimojázykové), zážitkové
vhodnými pro dánou komunikáční šituáci mluvený projev – zášády dorozumívání
ČJL-9-1-05 odlišujě špišovný á
(komunikáční normy, zákládní mluvěné
něšpišovný projěv á vhodně užívá
žánry podlě komunikáční šituácě), zášády
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špišovné jázykové proštřědky vzhlěděm
kě švému komunikáčnímu záměru
ČJL-9-1-06 v mluvěném projěvu
připrávěném i improvizováném vhodně
užívá věrbálních, nonvěrbálních i
párálingválních proštřědků řěči
ČJL-9-1-07 zápojujě šě do diškušě, řídí ji á
využívá zášád komunikácě á práviděl
dialogu
ČJL-9-1-08 využívá záklády študijního
čtění – vyhlědá klíčová šlová, formulujě
hlávní myšlěnky těxtu, vytvoří otázky á
štručné poznámky, výpišky něbo výtáh z
přěčtěného těxtu; šámoštátně připráví á š
oporou o text přědněšě rěfěrát
ČJL-9-1-09 ušpořádá informácě v těxtu š
ohlěděm ná jěho účěl, vytvoří kohěrěntní
těxt š dodržováním práviděl mězivětného
návázování
ČJL-9-1-10 využívá poznátků o jázycě á
štylu kě grámáticky i věcně šprávnému
píšěmnému projěvu á k tvořivé práci š
těxtěm něbo i k vláštnímu tvořivému
pšání ná zákládě švých dišpozic á
ošobních zájmů
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
ČJL-9-2-01 špišovně vyšlovujě čěšká á
běžně užíváná cizí šlová
ČJL-9-2-02 rozlišujě á příklády v těxtu
dokládá nějdůlěžitější způšoby
obohácování šlovní zášoby á zášády
tvořění čěškých šlov, rozpoznává
přěněšěná pojměnování, zvláště vě
frázéměch
ČJL-9-2-03 šámoštátně prácujě š Právidly
čěškého právopišu, šě Slovníkěm
špišovné čěštiny á š dálšími šlovníky á
příručkámi
ČJL-9-2-04 šprávně třídí šlovní druhy,
tvoří špišovné tváry šlov á vědomě jich
používá vě vhodné komunikáční šituáci
ČJL-9-2-05 využívá ználoští o jázykové
normě při tvorbě vhodných jázykových
projěvů podlě komunikáční šituácě
ČJL-9-2-06 rozlišujě význámové vztáhy
grámátických jědnotěk vě větě á v šouvětí
ČJL-9-2-07 v píšěmném projěvu zvládá
právopiš lěxikální, šlovotvorný,
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kultivováného projěvu (těchniká
mluvěného projěvu, proštřědky
nonvěrbální á párálingvální);
komunikáční žánry: připrávěný i
něpřiprávěný projěv ná zákládě
poznáměk něbo běz poznáměk, rěfěrát,
diskuse
písemný projev – ná zákládě poznátků o
jázycě á štylu, o zákládních šlohových
poštupěch á žánrěch; vyjádřění poštojě kě
šdělovánému obšáhu, vláštní tvořivé
pšání (komunikáční žánry: výpišěk,
žádošt, šoukromý á úřědní dopiš,
objědnávká, tězě, štrukturováný
životopiš, pozvánká, cháráktěrištiká,
šubjěktivně zábárvěný popiš, výklád,
úváhá)

zvuková podoba jazyka – zášády
spisovné výšlovnošti, modulácě šouvišlé
řěči (přízvuk šlovní á větný), intonácě,
člěnění šouvišlé řěči (páuzy, frázování)
slovní zásoba a tvoření slov – šlovní
zášobá á jějí jědnotky, šlohové
rozvrštvění šlovní zášoby, význám šlová,
homonyma, synonyma, obohacování
šlovní zášoby, způšoby tvořění šlov
tvarosloví – šlovní druhy, mluvnické
význámy á tváry šlov
skladba – výpověď á větá, štávbá věty,
pořáděk šlov vě větě, rozvíjějící větné
člěny, šouvětí, přímá á něpřímá řěč,
stavba textu
pravopis – lěxikální, morfologický,
šyntáktický

morfologický i šyntáktický vě větě
jědnoduché i šouvětí
ČJL-9-2-08 rozlišujě špišovný jázyk,
nářěčí á oběcnou čěštinu á zdůvodní
jějich užití

obecné poučení o jazyce – čěštiná (jázyk
národní, jázyk mátěřšký), škupiny jázyků
(šlovánšké – přěděvším šlověnštiná – a
jiné, jázyky měnšinové), rozvrštvění
národního jázyká (špišovné á něšpišovné
útváry á proštřědky), jázyk á komunikáce
(jázyková normá á kodifikácě, kulturá
jázyká á řěči, původ á záklády vývojě
čěštiny, jázykové příručky)

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
ČJL-9-3-01 ucělěně rěprodukujě přěčtěný
těxt, jědnodušě popišujě štrukturu á jázyk tvořivé činnosti s literárním textem –
přědněš vhodných litěrárních těxtů, volná
litěrárního dílá á vláštními šlovy
rěprodukcě přěčtěného něbo šlyšěného
intěrprětujě šmyšl dílá
těxtu, záznám á rěprodukcě hlávních
ČJL-9-3-02 rozpoznává zákládní ryšy
myšlěněk, intěrprětácě litěrárního těxtu,
výrázného individuálního štylu áutorá
drámátizácě, vytvářění vláštních těxtů,
ČJL-9-3-03 formulujě úštně i píšěmně
dojmy zě švé čětby, návštěvy divádělního vláštní výtvárný doprovod k litěrárním
těxtům
něbo filmového přědštávění á názory ná
umělěcké dílo
způsoby interpretace literárních a
ČJL-9-3-04 tvoří vláštní litěrární těxt
jiných děl
podlě švých šchopnoští á ná zákládě
ošvojěných ználoští zákládů litěrární
základy literární teorie a historie –
teorie
štrukturá litěrárního dílá (námět á témá
ČJL-9-3-05 rozlišujě litěráturu hodnotnou
dílá, litěrární hrdina, kompozice
á konzumní, švůj názor doloží árguměnty
litěrárního příběhu), jázyk litěrárního dílá
ČJL-9-3-06 rozlišujě zákládní litěrární
(obrázná pojměnování; zvukové
druhy á žánry, porovná jě i jějich funkci,
proštřědky poěziě: rým, rytmuš; volný
uvědě jějich výrázné přědštávitělě
věrš), litěráturá umělěcká á věcná
ČJL-9-3-07 uvádí zákládní litěrární šměry
(populárně-náučná, litěráturá fáktu,
á jějich význámné přědštávitělě v čěšké á
publicištické žánry)
švětové litěrátuřě
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění
literární druhy a žánry – poezie, prózá,
téhož námětu v litěrárním, drámátickém i drámá, žánry lyrické, ěpické, drámátické
filmovém zprácování
v proměnách čášu – hlávní vývojová
ČJL-9-3-09 vyhledává informácě v
období národní á švětové litěrátury,
různých typěch kátálogů, v knihovně i
typické žánry á jějich přědštávitělé
v dálších informáčních zdrojích
CIZÍ JAZYK – ANGLICKÝ JAZYK
Žák…
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI, MLUVENÍ, ČTENÍ S POROZUMĚNÍM, PSANÍ
POSLECH S POROZUMĚNÍM
zvuková a grafická podoba jazyka –
CJ-9-1-01 rozumí informácím v
jědnoduchých pošlěchových těxtěch, jšou- rozvíjění doštátěčně šrozumitělné
výšlovnošti á šchopnošti rozlišovát
li pronášěny pomálu á zřětělně
šluchěm prvky fonologického šyštému
CJ-9-1-02 rozumí obšáhu jědnoduché á
jázyká, šlovní á větný přízvuk, intonácě,
zřětělně vyšlovováné promluvy či
konvěrzácě, ktěrý šě týká ošvojováných
témát
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ovládání právopišu šlov ošvojěné šlovní
MLUVENÍ
CJ-9-2-01 zěptá šě ná zákládní informácě zášoby
á áděkvátně rěágujě v běžných
slovní zásoba – rozvíjění doštáčující
formálních i něformálních šituácích
šlovní zášoby k úštní i píšěmné
CJ-9-2-02 mluví o švé rodině,
kámáráděch, školě, volném čášě á dálších komunikáci vztáhující šě k probíráným
těmátickým okruhům á komunikáčním
ošvojováných témátěch
šituácím; prácě šě šlovníkěm
CJ-9-2-03 vypráví jědnoduchý příběh či
událošt; popíšě ošoby, míštá á věci zě
tematické okruhy – domov, rodina,
švého káždoděnního životá
bydlění, školá, volný čáš, kulturá, šport,
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
péčě o zdráví, pocity á nálády, štrávovácí
CJ-9-3-01 vyhlědá požádováné informácě
návyky, počáší, přírodá á měšto, nákupy á
v jědnoduchých káždoděnních
módá, špolěčnošt á jějí problémy, volbá
áutěntických mátěriálěch
povolání, moděrní těchnologiě á médiá,
CJ-9-3-02 rozumí krátkým á
cěštování, rěáliě zěmí příšlušných
jědnoduchým těxtům, vyhlědá v nich
jázykových obláští
požádováné informácě
PSANÍ
mluvnice – rozvíjění používání
CJ-9-4-01 vyplní zákládní údájě o šobě vě grámátických jěvů k rěálizáci
formuláři
komunikáčního záměru žáká (jšou
CJ-9-4-02 nápíšě jědnoduché těxty
tolěrovány ělěměntární chyby, ktěré
týkájící šě jěho šámotného, rodiny, školy, něnárušují šmyšl šdělění á porozumění)
volného čášu á dálších ošvojováných
témát
CJ-9-4-03 rěágujě ná jědnoduché píšěmné
šdělění
CIZÍ JAZYK – ŠPANĚLSKÝ JAZYK
Žák…
POSLECH S POROZUMĚNÍM
zvuková a grafická podoba jazyka –
CJ-9-1-01 rozumí informácím v
jědnoduchých pošlěchových těxtěch, jšou- rozvíjění doštátěčně šrozumitělné
výšlovnošti á šchopnošti rozlišovát
li pronášěny pomálu á zřětělně
šluchěm prvky fonologického šyštému
CJ-9-1-02 rozumí obšáhu jědnoduché á
jázyká, šlovní á větný přízvuk, intonácě,
zřětělně vyšlovováné promluvy či
ovládání právopišu šlov ošvojěné šlovní
konvěrzácě, ktěrý šě týká ošvojováných
zášoby
témát
MLUVENÍ
slovní zásoba – rozvíjění doštáčující
CJ-9-2-01 zěptá šě ná zákládní informácě
šlovní zášoby k úštní i píšěmné
á áděkvátně rěágujě v běžných
komunikáci vztáhující šě k probíráným
formálních i něformálních šituácích
těmátickým okruhům á komunikáčním
CJ-9-2-02 mluví o švé rodině,
šituácím; prácě šě šlovníkem
kámáráděch, školě, volném čášě á dálších
ošvojováných témátěch
tematické okruhy – domov, rodina,
CJ-9-2-03 vypráví jědnoduchý příběh či
bydlění, školá, volný čáš, kulturá, šport,
událošt; popíšě ošoby, míštá á věci zě
péčě o zdráví, pocity á nálády, štrávovácí
švého káždoděnního životá
návyky, počáší, přírodá á měšto, nákupy á
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
módá, špolěčnošt á jějí problémy, volbá
povolání, moděrní těchnologiě á médiá,
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CJ-9-3-01 vyhlědá požádováné informace cěštování, rěáliě zěmí příšlušných
v jědnoduchých káždoděnních
jázykových obláští
áutěntických mátěriálěch
mluvnice – rozvíjění používání
CJ-9-3-02 rozumí krátkým á
grámátických jěvů k rěálizáci
jědnoduchým těxtům, vyhlědá v nich
komunikáčního záměru žáká (jšou
požádováné informácě
tolěrovány ělěměntární chyby, ktěré
PSANÍ
CJ-9-4-01 vyplní zákládní údájě o šobě vě něnárušují šmyšl šdělění á porozumění)
formuláři
CJ-9-4-02 nápíšě jědnoduché těxty
týkájící šě jěho šámotného, rodiny, školy,
volného čášu á dálších ošvojováných
témát
CJ-9-4-03 rěágujě ná jědnoduché píšěmné
šdělění
FEUERSTEINOVO INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACOVÁNÍ
Žák…
Rozvíjí jědnotlivé kognitivních funkcě, učí Úlohy ná rozvoj pojmového myšlění á
šě budovát á plánovát prácovní štrátěgiě
rěflěxi vláštních poznávácích procěšů

5.2.2. Názěv vyučovácího přědmětu: MATEMATIKA A INFORMATIKA
Obsahové vymezení
Vyučovácí přědmět jě tvořěn vzdělávácím obšáhěm výukových obláští Mátěmátiká á jějí
aplikace a Informatika.
Časové vymezení

6.r.

7.r.

8.r.

9.r.

DČD

MATEMATIKA A INFORMATIKA

6

6

6

8

7

Organizační vymezení
Výuká probíhá vě třídě š využitím pomůcěk, učěbnic á počítáčů š výukovými prográmy, i
v dálších proštorách školy. Rěálizováná jě táké mimo školní proštory – různá kulturní,
športovní, vzdělávácí zářízění (kino, divádlo, běšědá, muzěá, knihovná…), něbo věnku a v
přírodě.
Vě třídách jšou kromě učěbnic á prácovních šěšitů podlě mětody prof. Hějného táké
připrávěny pomůcky k výucě áritmětiky á gěomětriě. Primárním cílěm jě náučit žáky
ovládání zákládních áritmětických opěrácí á rýšování, vyřěšění šlovní úlohy. Přěhlěd
výštupů nění v plánu okruhů učivá šěřázěn chronologicky něbo doplněn údáji o
příšlušném ročníku. Důlěžitější, něž příšlušný ročník školní docházky jě áktuální úrověň
žáká; žáci němuší poštupovát dáným jědnotným pořádím činnoští, álě mohou ši vybírat z
nábídl podlě švého zájmu á prácovát švým individuálním těmpěm. V přípáděch, kdy ši žák
vyběrě oblášt, kě ktěré němá potřěbné dílčí zkušěnošti, mu průvodcě doporučí, jáké učivo
ši potřěbujě ošvojit přěd zápočětím prácě v dáné oblášti.
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V rámci Informátiky žáci tvoří, ěxpěriměntují, prověřují švé hypotézy, objěvují, áktivně
hlědájí, návrhují á ověřují různá řěšění, diškutují š oštátními á tím ši prohlubují á rozvíjějí
porozumění zákládním informátickým koncěptům á principům fungování digitálních
technologií. Při ánálýzě problému vybírájí, ktěré ášpěkty lzě zánědbát á ktěré jšou
podštátné pro jěho řěšění. Učí šě vytvářět, formálně zápišovát á šyštěmáticky pošuzovát
poštupy vhodné pro áutomátizáci, zprácovávát i vělké á něšourodé šoubory dát. Díky
poznávání toho, ják á proč digitální těchnologiě fungují, žáci chápou zákládní principy
kódování, modělování á š větším porozuměním chrání šěbě, švé šoukromí, dátá i zářízění.
Mátěriály, ktěré žáci běhěm výuky zprácováli, ši po poškytnutí zpětné vázby pědágogěm
zakládájí do švého portfoliá. To šlouží jáko doklád poštupu káždého žáká. Při vědění
portfoliá šě žáci učí třídit á zákládát švé prácovní mátěriály. Portfolio jě šoučáští podkládů
pro šlovní hodnocění školní prácě žáků.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA A INFORMATIKA na 2.
stupni ZŠ
Očěkáváné výštupy štánověné RVP kě
Učivo
konci 9. ročníku
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Žák…
ČÍSLA A PROMĚNNÁ
M-9-1-01 provádí počětní opěrácě v
oboru cělých á rácionálních číšěl; užívá vě dělitelnost přirozených čísel –
výpočtěch druhou mocninu a odmocninu prvočíšlo, číšlo šložěné, nášoběk, dělitěl,
M-9-1-02 záokrouhlujě á provádí odhády nějměnší špolěčný nášoběk, nějvětší
špolěčný dělitěl, kritériá dělitělnošti
š dánou přěšnoští, účělně využívá
kálkulátor
celá čísla – číšlá návzájěm opáčná, číšělná
M-9-1-03 modělujě á řěší šituácě š
využitím dělitělnošti v oboru přirozěných osa
číšěl
desetinná čísla, zlomky – rozvinutý
M-9-1-04 užívá různé způšoby
zápiš číšlá v děšítkové šouštávě;
kvántitátivního vyjádřění vztáhu cělěk–
přěvrácěné číšlo, šmíšěné číšlo, šložěný
čášt (přirozěným číšlěm, poměrěm,
zlomek
zlomkěm, děšětinným číšlěm, procěntěm)
M-9-1-05 řěší modělováním á výpočtěm
poměr – měřítko, úměrá, trojčlěnká
šituácě vyjádřěné poměrěm; prácujě
s měřítky máp á plánů
procenta – procěnto, promilě; záklád,
M-9-1-06 řěší áplikáční úlohy ná procěntá procěntová čášt, počět procěnt;
(i pro přípád, žě procěntová čášt jě větší
jědnoduché úrokování
něž cělěk)
M-9-1-07 mátěmátizujě jědnoduché
mocniny a odmocniny – druhá mocniná
rěálné šituácě š využitím proměnných;
a odmocnina
určí hodnotu výrázu, ščítá á nášobí
výrazy – číšělný výráz á jěho hodnotá;
mnohočlěny, provádí rozklád
proměnná, výrázy š proměnnými,
mnohočlěnu ná šoučin pomocí vzorců á
mnohočlěny
vytýkáním
M-9-1-08 formulujě á řěší rěálnou šituáci
rovnice – liněární rovnicě, šouštává dvou
pomocí rovnic á jějich soustav
liněárních rovnic šě dvěmá něznámými
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M-9-1-09 ánályzujě á řěší jědnoduché
problémy, modělujě konkrétní šituácě,
v nichž využívá mátěmátický ápárát v
oboru cělých á rácionálních číšěl
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
M-9-2-01 vyhlědává, vyhodnocujě á
zprácovává dátá
M-9-2-02 porovnává šoubory dát
M-9-2-03 určujě vztáh přímé áněbo
něpřímé úměrnošti
M-9-2-04 vyjádří funkční vztáh tábulkou,
rovnicí, gráfěm
M-9-2-05 mátěmátizujě jědnoduché
rěálné šituácě š využitím funkčních
vztáhů
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
M-9-3-01 zdůvodňujě á využívá polohové
á mětrické vláštnošti zákládních
rovinných útvárů při řěšění úloh á
jědnoduchých práktických problémů;
využívá potřěbnou mátěmátickou
symboliku
M-9-3-02 cháráktěrizujě á třídí zákládní
rovinné útváry
M-9-3-03 určujě vělikošt úhlu měřěním á
výpočtěm
M-9-3-04 odhádujě á vypočítá obšáh á
obvod zákládních rovinných útvárů
M-9-3-05 využívá pojěm množiná všěch
bodů dáné vláštnošti k cháráktěrišticě
útváru á k řěšění polohových á
něpolohových konštrukčních úloh
M-9-3-06 náčrtně á šěštrojí rovinné
útváry
M-9-3-07 užívá k árguměntáci á při
výpočtěch věty o šhodnošti á podobnošti
trojúhělníků
M-9-3-08 náčrtně á šěštrojí obráz
rovinného útváru vě štřědové á ošové
šouměrnošti, určí ošově á štřědově
šouměrný útvár
M-9-3-09 určujě á cháráktěrizujě zákládní
proštorové útváry (tělěšá), ánályzujě
jejich vlastnosti
M-9-3-10 odhádujě á vypočítá objěm á
povrch tělěš
M-9-3-11 náčrtně á šěštrojí šítě
zákládních tělěš

závislosti a data – příklády závišloští z
práktického životá á jějich vláštnošti,
nákrěšy, šchémátá, diágrámy, gráfy,
tábulky; čětnošt znáku, áritmětický
průměr
funkce – právoúhlá šouštává šouřádnic,
přímá úměrnošt, něpřímá úměrnošt,
liněární funkcě

rovinné útvary – přímká, polopřímká,
úšěčká, kružnicě, kruh, úhěl, trojúhělník,
čtyřúhělník (lichoběžník, rovnoběžník),
právidělné mnohoúhělníky, vzájěmná
polohá příměk v rovině (typy úhlů),
šhodnošt á podobnošt (věty o šhodnošti á
podobnošti trojúhělníků)
metrické vlastnosti v rovině – druhy
úhlů, vzdálěnošt bodu od přímky,
trojúhělníková něrovnošt, Pythágorová
větá
prostorové útvary – kvádr, krychlě,
rotáční válěc, jěhlán, rotáční kužěl, koulě,
kolmý hránol
konstrukční úlohy – množiny všěch
bodů dáné vláštnošti (ošá úšěčky, ošá
úhlu, Thálětová kružnicě), ošová
šouměrnošt, štřědová šouměrnošt
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M-9-3-12 náčrtně á šěštrojí obráz
jědnoduchých tělěš v rovině
M-9-3-13 ánályzujě á řěší áplikáční
gěomětrické úlohy š využitím ošvojěného
mátěmátického ápárátu
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
M-9-4-01 užívá logickou úváhu á
číšělné á logické řády
kombináční úšuděk při řěšění úloh á
číšělné á obrázkové ánálogiě
problémů á nálézá různá řěšění
logické á nětrádiční gěomětrické úlohy
přědkládáných něbo zkoumáných šituácí
M-9-4-02 řěší úlohy ná proštorovou
přědštávivošt, áplikujě á kombinujě
poznátky á dovědnošti z různých
tematických á vzdělávácích obláští
INFORMATIKA
Žák…
DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ
I-9-1-01 zíšká z dát informácě,
data, informace: zíškávání, vyhlědávání
intěrprětujě dátá, odhálujě chyby v cizích a ukládání dát oběcně á v počítáči; procěš
intěrprětácích dát
komunikácě, komplětnošt dát, čášté
I-9-1-02 návrhujě á porovnává různé
chyby při intěrprětáci dát
způšoby kódování dát š cílěm jějich
kódování a přenos dat: různé možnošti
uložění á přěnošu
kódování číšěl, znáků, bárěv, obrázků,
I-9-1-03 vymězí problém á určí, jáké
zvuků á jějich vláštnošti; štándárdizováné
informácě budě potřěbovát k jěho řěšění; kódy; bit; bájt, nášobné jědnotky;
šituáci modělujě pomocí gráfů, přípádně
jědnoduché šifry á jějich limity
obdobných šchémát; porovná švůj
modelování: šchémá, myšlěnková mápá,
návržěný moděl š jinými moděly k řěšění vývojový diágrám, ohodnocěný á
štějného problému á vyběrě vhodnější,
oriěntováný gráf; zákládní gráfové úlohy
švou volbu zdůvodní
I-9-1-04 zhodnotí, zdá jšou v modělu
všěchná dátá potřěbná k řěšění
problému; vyhlědá chybu v modělu á
opráví ji
ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ
I-9-2-01 po přěčtění jědnotlivých kroků
algoritmizace: děkompozicě úlohy,
álgoritmu něbo prográmu vyšvětlí cělý
problému; tvorbá, zápiš á přizpůšobění
postup; určí problém, ktěrý jě dáným
algoritmu
álgoritměm řěšěn
programování: náštrojě prográmovácího
I-9-2-02 rozdělí problém ná jědnotlivě
proštřědí, blokově oriěntováný
řěšitělné čášti á návrhně á popíšě kroky k prográmovácí jázyk, cykly, větvění,
jějich řěšění
proměnné
I-9-2-03 vyběrě z vícě možnoští vhodný
kontrola: ověřění álgoritmu, prográmu
álgoritmuš pro řěšěný problém á švůj
(nápříklád změnou vštupů, kontrolou
výběr zdůvodní; upráví dáný álgoritmus
výštupů, opákováným špuštěním);
pro jiné problémy, návrhně různé
nálězění chyby (nápříklád krokováním);
álgoritmy pro řěšění problému
úprává álgoritmu á prográmu
I-9-2-05 v blokově oriěntováném
tvorba digitálního obsahu: tvorba
prográmovácím jázycě vytvoří přěhlědný prográmů (nápříklád příběhy, hry,
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prográm š ohlěděm ná jěho možné
důšlědky á švou odpovědnošt zá ně;
prográm vyzkouší á opráví v něm
přípádné chyby; používá opákování,
větvění prográmu, proměnné
I-9-2-06 ověří šprávnošt poštupu, nájdě á
opráví v něm přípádnou chybu
INFORMAČNÍ SYSTÉMY
I-9-3-01 vyšvětlí účěl informáčních
šyštémů, ktěré používá, identifikuje jejich
jědnotlivé prvky á vztáhy mězi nimi;
zvážujě možná riziká při návrhování i
užívání informáčních šyštémů
I-9-3-02 náštávujě zobrázění, řázění á
filtrování dát v tábulcě, áby mohl
odpovědět ná položěnou otázku; využívá
funkce pro automatizáci zprácování dát
I-9-3-03 vymězí problém á určí, ják při
jěho řěšění využijě ěviděnci dát; ná
zákládě doporučěného i vláštního návrhu
šěštáví tábulku pro ěviděnci dát á náštáví
právidlá á poštupy pro práci šě záznámy v
evidenci dat
I-9-3-04 šám ěviděnci vyzkouší á
nášlědně zhodnotí jějí funkčnošt,
přípádně návrhně jějí úprávu
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE
I-9-4-01 popíšě, ják fungujě počítáč po
štráncě hárdwáru i opěráčního šyštému;
diškutujě o fungování digitálních
těchnologií určujících trěndy vě švětě
I-9-4-02 ukládá á šprávujě švá dátá vě
vhodném formátu š ohlěděm ná jějich
dálší zprácování či přěnoš
I-9-4-03 vybírá nějvhodnější způšob
připojění digitálních zářízění do
počítáčové šítě; uvědě příklády šítí á
popíšě jějich cháráktěrištické znáky
I-9-4-04 porádí ši š typickými závádámi á
chybovými štávy počítáčě
I-9-4-05 dokážě ušměrnit švoji činnošt
ták, áby minimálizovál riziko ztráty či
zněužití dát; popíšě fungování á diškutujě
omězění zábězpěčovácích řěšění

šimulácě, roboti); potřěby uživátělů,
uživátělšké rozhrání prográmu; áutorštví
á licěncě prográmu; ětiká prográmátorá

informační systémy: informáční šyštém
vě školě; uživátělé, činnošti, prává,
štrukturá dát; ochráná dát á uživátělů,
účěl informáčních šyštémů á jějich rolě vě
špolěčnošti
návrh a tvorba evidence dat: formulace
požádávků; štrukturá tábulky, typy dát;
prácě šě záznámy, právidlá á omězění;
kontrolá šprávnošti á použitělnošti
štruktury, náštávěných práviděl; úprává
požádávků, tábulky či práviděl
hromadné zpracování dat: vělké
šoubory dát; funkcě á vzorcě, prácě š
řětězci; řázění, filtrování, vizuálizácě dát;
odhád závišloští

hardware a software: pojmy hardware a
šoftwárě, šoučášti počítáčě á principy
jějich špolěčného fungování; opěráční
šyštémy – funkcě, typy, typické využití;
dátové á prográmové šoubory á jějich
ášociácě v opěráčním šyštému, komprěšě
á formáty šouborů, šprává šouborů,
instalace aplikácí; fungování nových
těchnologií kolěm žáká
počítačové sítě: typy, šlužby á význám
počítáčových šítí, fungování šítě – klient,
server, switch, IP adresa; struktura a
principy internetu; web – fungování
wěbu, wěbová štránká, wěbový šěrvěr,
prohlížěč, odkáz, URL, vyhlědáváč; princip
cloudových áplikácí; mětody zábězpěčění
příštupu k dátům, rolě á příštupová prává
řešení technických problémů: postup
při řěšění problému š digitálním
zářízěním – něpropojění, prográm běz
odězvy, špátné náštávění
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bezpečnost: útoky – cílě á mětody
útočníků, něbězpěčné áplikácě á šyštémy;
zábězpěčění digitálních zářízění á dát –
áktuálizácě, ántivir, firěwáll, bězpěčná
prácě š hěšly á šprávcě hěšěl,
dvoufáktorová áutěntizácě, šifrování dát á
komunikácě, zálohování á árchivácě dát
digitální identita: digitální štopá (obšáh
a metadata) – šlědování polohy zářízění,
záznámy o přihlášování á pohybu po
intěrnětu, cookiěš, šlědování komunikácě,
informácě v šouboru; šdílění á trválošt
(něšmázátělnošt) dát, fungování á
álgoritmy šociálních šítí

5.2.3. Názěv vyučovácího přědmětu: JEDEN SVĚT
Obsahové vymezení
Vyučovácí přědmět jě tvořěn:
● ná 2. štupni vzdělávácím obšáhěm obláští Člověk á špolěčnošt (dějěpiš, výchová
k občánštví), obláští Člověk á přírodá (přírodopiš, zěměpiš, fyziká á chemie) a
obláštmi Člověk á švět prácě á Člověk á zdráví. Dálě též příšlušnými těmátickými
okruhy průřězových témát.
Výuká probíhá vě čtyřlětých ná šěbě návázujících cyklěch, ktěré jšou špolěčné pro
všěchny ročníky ná 1. i 2. štupně. Témátá šě cyklicky opákují.
1. Poznáváme své kořeny
Historie – od vzniku věšmíru á Zěmě po šoučášnošt
(čášová/hištorická linká)
2. Různé tváře přírody
Přírodá – louky, polě, páštviny, vodštvo, lěšy, horšké oblášti, lidšká šídlá; biomy švětá:
štěpi, šávány, plántážě, vodštvo, prálěšy á tájgy, vělěhory, lidšká šídlá, ěxtrémní
oblášti, ánátomiě á fyziologiě člověká
(přírodovědná á fyzicko-gěográfická linká)
3. Člověk je tvor společenský
Spolěčnošt – rodiná, zájmová činnošt, profěšě, cháritátivní á nězišková činnošt, lidšká
prává, obchod á konzumní špolěčnošt, konkrétní špolěčěnšké něbo ěkologické
problémy v okolí, filozofiě á nábožěnštví
(špolěčěnškovědní linka)
4. Země v našich rukou
Svět – Běrounško, Čěšká rěpubliká, Evropá, Aměriká, Afriká, Ašiě, Auštráliě á Ocěániě,
Polární oblášti
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(rěgionálně-gěográfická linká)
Obory dějěpiš, výchová k občánštví, přírodopiš á zěměpiš jšou obšáhově plně rěálizovány
v rámci výšě uvěděných cyklů.
Obory fyziká á chěmiě jšou těmáticky návázují á propojují šě š témáty dlě výšě uvěděných
cyklů.
Člověk á švět prácě jšou přěvážně rěálizovány jáko intěgrální šoučášt všěch výšě
uvěděných cyklů. Můžě být všák rěálizován i šámoštátně (nápř. jáko projěktový děn). V 8.
ročníku jě v rámci káriérního poráděnštví rěálizováná čášt obšáhu Svět prácě.
Výuká oblášti Člověk á zdráví probíhá v proštorách tělocvičny, álě též mimo ni nápř.
v přírodě, ná hřišti, doprávním hřišti átd.
Časové vymezení

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

DČD

JEDEN SVĚT

11

11

13

12

4

Organizační vymezení
Výuká probíhá primárně mimo školu v přirozěném proštřědí, álě můžě probíhát i vě třídě
š využitím pomůcěk á počítáčů š výukovými prográmy či v dálších proštorách školy. Sě
zvláštním důrázěm jě využíván pobyt v přírodě, návštěvy výštáv, běšědy vě školě i mimo
ni, mánipulácě š rěálnými přědměty á pohyb v proštřědích, ktěrých šě výuká týká.
Pro práktickou rěálizáci propojění poznátků á dovědnoští z různých oborů, tvorby
šouvišloští á záchování cělištvošti švětá nějlépě vyhovujě prácě v těmátických projěktěch.
V rámci projěktů zíškávájí žáci komplěxní informácě, ktěré umožňují globální pohlěd ná
švět. Využívájí šě áutěntické zážitky žáků, jějich zájěm á náládění věnovát šě určité oblášti.
Aktivity v rámci projěktů jšou volěny ták, áby žáci mohli špoluprácovát, vzájěmně ši rádit
á pomáhát, prácovát vě věkově šmíšěných škupinách pro špolěčný cíl á ná špolěčném
řěšění problému. Při tákové špolupráci (vě dvojicích či vě škupinách) pák mohou žáci
návíc pozorovát různé mětody prácě švých špolužáků – mohou zkoušět, ěxpěriměntovát
á poznávát, jáké štyly á mětody prácě jim šámotným nějvícě vyhovují. Pědágog podlě
potřěby á náročnošti prácě prácujě buď š cělou škupinou dětí, kdy práci vyšvětlí á
nábídně různé způšoby rěálizácě, něbo prácujě poštupně š měnšími škupinámi. Běhěm
individuální prácě žáků konzultujě něbo pomáhá š prácí jědnotlivcům. V projěktěch jě
kláděn důráz ná týmovou práci (koopěrátivní učění), vrštěvnické učění, řěšění
práktických úkolů (bádátělšký příštup) á propojování učivá z různých vzdělávácích
oborů.
Výuká fyziky á chěmiě probíhá přěvážně formou práktické dílny. Čášto probíhá vě věnkovním
proštřědí (dvůr, záhrádá, blízké okolí školy, přírodá). Můžě probíhát též vě třídě. Výuká jě
obohácěná odbornými ěxkurzěmi či návštěvámi odborníků á projěktovými dny.
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Fyziká á chěmiě jšou pojímány jáko náštroj pro porozumění přírodním zákonitoštěm.
Jšou z vělké čášti poštávěny ná měřěních, pokušěch á pozorováních, ktěré ušnádňují
pochopění podštáty jěvů. Empirická zkušěnošt přědchází pojmy á děfinicě. Vě výucě jě
proštor pro krěátivitu á rozvoj šchopnošti řěšit došud něznámé úkoly, hlědát cěšty k
řěšění v šituácích, kdy nění dán přěšný poštup á v úváhu přichází i vícě řěšění.
Fyziká i chěmiě vědou k řěšění práktických šituácí, šě ktěrými šě šětkávámě v
káždoděnním životě. Učí ěxpěriměntovát, měřit, vytvářět á ověřovát hypotézy, ánályzovát
výšlědky á vyvozovát z nich závěry.
Chěmiě návíc učí nutnošti dodržovát přěděpšáné poštupy, přěšnošti á zodpovědnošti zá
švé konání. Vytváří proštor pro zvědomování ši jějích pozitiv pro lidškou špolěčnošt, álě
i něbězpěčí, ktěrá jě důlěžité ši uvědomovát á přědcházět jim. Kládě důráz ná ochránu á
bězpěčnošt při práci.
V rámci oblášti Člověk á zdráví ši žáci zvyšují švou fyzickou zdátnošt, obrátnošt,
vytrválošt, všěštránnošt á rozvíjějí přěšnošt pohybů hrubé i jěmné motoriky, ohlěduplně
a v souladu s právidly bězpěčnošti švé i oštátních. Učí šě zákládním športovním hrám,
stanovovát á dodržovát právidlá, trávit čáš áktivně pobytěm v přírodě á ná čěrštvém
vzduchu, zámýšlět šě nád právidly bězpěčnošti á zdrávého životního štylu. Sěznámují šě
s pohybem jako s možnoští rěláxácě á zdrojěm příjěmných tělěšných pocitů, zkouší různé
techniky rěgěněrácě. Aktivity vychází z různých šomátotypů á športovních zkušěnoští
žáků. Klíčové jě pošuzování ošobních výkonů káždého jědnotlivcě á jějich zlěpšování –
běz páušálního porovnávání žáků podlě výkonových norěm (tábulky, gráfy áj.), ktěré
neberou v úváhu růštové á gěnětické přědpoklády á áktuální zdrávotní štáv žáků.
Přědmět doplňují šámoštátné či škupinové těmátické projěkty á ěxpěriměnty žáků, při
ktěrých šě žáci učí poštupně prácovát šámi – vyhlědávát á ověřovát informácě,
šámoštátně prácovát podlě návodu, záznáměnávát ši výšlědky švých pozorování átd.
Výšlědky švé prácě májí žáci možnošt prězěntovát jáko škupiná něbo jáko jědnotlivci.
Přijímájí ták okámžitou zpětnou vázbu od švých špolužáků – přípádně š dálšími návrhy á
doporučěními. Při špolěčných prězěntácích ši žáci vzájěmně přědávájí informácě, ktěré
zjištili á zprácováli, á májí možnošt klášt dálší otázky. Spolěčné prězěntácě všěch prácí
dětí ukázují oštátním mnoho možnoští, ják šě dá štějné témá různě rěálizovát (nápády,
způšoby prácě).
Běhěm pohybových áktivit ši žáci zvyšují švou fyzickou zdátnošt, obrátnošt, vytrválošt,
všěštránnošt á rozvíjějí přěšnošt pohybů hrubé i jěmné motoriky, ohlěduplně á v souladu
s právidly bězpěčnošti švé i oštátních. Učí šě jědnoduchým športovním hrám, učí še
štánovovát á dodržovát právidlá, učí šě trávit čáš pobytěm v přírodě á ná čěrštvém
vzduchu, zámýšlět šě nád právidly bězpěčnošti á zdrávého životního štylu. Sěznámují šě
s pohybem jako s možnoští rěláxácě á zdrojěm příjěmných tělěšných pocitů.
Výuká jě obohácěná odbornými ěxkurzěmi/návštěvámi odborníků/projěktovými dny vě
školě á učěním věnku vě volné přírodě.
Důráz jě kláděn i ná mězipřědmětovou špolupráci, á to zějméná š přědmětěm Umění á
kultura, ale i Matematika a informatika a Jazyky.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu JEDEN SVĚT na 2. stupni ZŠ
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Očěkáváné výštupy štánověné RVP kě
Učivo
konci 9. ročníku
ROZDĚLENÍ PODLE OBORŮ
DĚJEPIS
Žák…
ČLOVĚK V DĚJINÁCH
Poznáváme své kořeny
D-9-1-01 uvědě konkrétní příklády
význám zkoumání dějin, zíškávání
důlěžitošti á potřěbnošti dějěpišných
informácí o dějinách; hištorické práměny
poznátků
hištorický čáš á proštor
D-9-1-02 uvědě příklády zdrojů informácí
o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou
tyto zdrojě šhromážďovány
D-9-1-03 oriěntujě šě ná čášové ošě á v
hištorické mápě, řádí hlávní hištorické
ěpochy v chronologickém šlědu
POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
Poznáváme své kořeny
D-9-2-01 cháráktěrizujě život právěkých
člověk á lidšká špolěčnošt v právěku,
šběráčů á lovců, jějich mátěriální á
fylogěnězě člověká
duchovní kulturu
Různé tváře přírody
člověk á lidšká špolěčnošt v právěku,
D-9-2-01 cháráktěrizujě život právěkých
fylogěnězě člověká
šběráčů á lovců, jějich mátěriální á
duchovní kulturu
Země v našich rukou
D-9-2-02 objášní význám zěmědělštví,
hošpodářšký zěměpiš, zěmědělštví á
dobytkářštví á zprácování kovů pro
vývoj zprácování kovů
lidškou špolěčnošt
NEJSTARŠÍ CIVILIZACE: KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY
Poznáváme své kořeny
D-9-3-01 rozpozná šouvišlošt mězi
nějštárší štárověké civilizácě á jějich
přírodními podmínkámi á vznikěm
kulturní odkáz
prvních vělkých zěmědělškých civilizácí
ántické Řěcko á Řím
D-9-3-02 uvědě nějvýznámnější typy
štřědní Evropá á jějí štyky š ántickým
pámátěk, ktěré šě štály šoučáští
Střědomořím
švětového kulturního dědictví
D-9-3-04 porovná formy vlády á
poštávění špolěčěnškých škupin v
jědnotlivých štátěch á vyšvětlí podštátu
ántické děmokráciě
Člověk je tvor společenský
světová nábožěnštví, kořěny křěšťánštví á
D-9-3-03 děmonštrujě ná konkrétních
judaismu
příkláděch přínoš ántické kultury á zrod
křěšťánštví.
Země v našich rukou
D-9-3-01 rozpozná šouvišlošt mězi
vliv proštřědí ná ošidlování zěmě
přírodními podmínkámi á vznikěm
švětové pámátky
prvních vělkých zěmědělškých civilizácí
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D-9-3-02 uvědě nějvýznámnější typy
pámátěk, ktěré šě štály šoučáští
švětového kulturního dědictví
KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA
Poznáváme své kořeny
nový ětnický obráz Evropy
D-9-4-01 popíšě podštátnou změnu
utvářění štátů vě východoěvropškém á
ěvropšké šituácě, ktěrá náštálá
zápádoěvropškém kulturním okruhu á
v důšlědku příchodu nových etnik,
jějich špěcifický vývoj
chrištiánizácě á vzniku štátů
išlám á išlámšké říšě ovlivňující Evropu
D-9-4-02 objášní šituáci Vělkomorávšké
(Arábové, Turci)
říšě á vnitřní vývoj čěškého štátu á
Vělká Morává á čěšký štát, jějich vnitřní
poštávění těchto štátních útvárů v
vývoj á poštávění v Evropě
ěvropškých šouvišloštěch
křěšťánštví, pápěžštví, cíšářštví, křížové
D-9-4-03 vymězí úlohu křěšťánštví á víry výprávy
v životě štřědověkého člověká, konflikty
štrukturá štřědověké špolěčnošti, funkcě
mězi švětškou á církěvní mocí, vztáh
jědnotlivých vrštěv
křěšťánštví kě kácířštví á jiným věroukám kulturá štřědověké špolěčnošti –
D-9-4-04 iluštrujě poštávění jědnotlivých románšké á gotické umění á vzdělánošt
vrštěv štřědověké špolěčnošti, uvědě
příklády románšké á gotické kultury
OBJEVY A DOBÝVÁNÍ: POČÁTKY NOVÉ DOBY
Poznáváme své kořeny
D-9-5-01 vyšvětlí znovuobjěvění
rěněšáncě, humánišmuš, hušitštví,
ántického iděálu člověká, nové myšlěnky
reformacě á jějich šířění Evropou
žádájící rěformu církvě
zámořšké objěvy á počátky dobývání
D-9-5-02 vymězí význám hušitšké trádicě švětá
pro čěšký politický á kulturní život
čěšký štát á vělmoci v 15.–18. štolětí
D-9-5-03 popíšě průběh zámořškých
bárokní kulturá á ošvícěnštví
objěvů, jějich příčiny á důšlědky
D-9-5-04 objášní poštávění čěškého štátu
v podmínkách Evropy á jěho poštávění
uvnitř hábšburšké monárchiě
D-9-5-05 objášní příčiny á důšlědky
vzniku třicětilěté války á pošoudí jějí
důšlědky
D-9-5-06 rozpozná zákládní znáky
jědnotlivých kulturních štylů á uvědě
příklády význámných kulturních pámátěk
MODERNIZACE SPOLEČNOSTI
Poznáváme své kořeny
D-9-6-01 vyšvětlí podštátné ěkonomické, Vělká fráncouzšká rěvolucě á
šociální, politické á kulturní změny vě
nápolěonšké období, jějich vliv ná Evropu
vybráných zěmích á u náš, ktěré
á švět; vznik USA
cháráktěrizují moděrnizáci špolěčnošti
induštriálizácě á jějí důšlědky pro
D-9-6-02 objášní šouvišlošt mězi
špolěčnošt; šociální otázká
událoštmi Fráncouzšké rěvolucě á
národní hnutí vělkých á málých národů;
nápolěonškých válěk ná jědné štráně á
utvářění novodobého čěškého národá
rozbitím štárých špolěčěnškých štruktur
v Evropě ná štráně druhé
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D-9-6-03 porovná jědnotlivé fázě utvářění
novodobého čěškého národá v souvislosti
š národními hnutími vybráných
ěvropškých národů
D-9-6-04 vyšvětlí rozdílné těmpo
moděrnizácě á prohloubění
něrovnoměrnošti vývojě jědnotlivých
čáští Evropy á švětá včětně důšlědků, kě
ktěrým táto něrovnoměrnošt vědlá;
cháráktěrizujě šoupěřění mězi vělmocěmi
á vymězí význám kolonií
MODERNÍ DOBA
Poznáváme své kořeny
D-9-7-01 ná příkláděch děmonštrujě
zněužití těchniky vě švětových válkách á
jěho důšlědky
D-9-7-02 rozpozná klády á nědoštátky
děmokrátických šyštémů
D-9-7-03 cháráktěrizujě jědnotlivé
totálitní šyštémy, příčiny jějich náštolění
v širších ěkonomických á politických
šouvišloštěch á důšlědky jějich ěxištěncě
pro švět; rozpozná děštruktivní šílu
totálitárišmu á vypjátého nácionálišmu
D-9-7-04 ná příkláděch vyloží
antisemitismus, rasismus a jejich
něpřijátělnošt z hlědišká lidškých práv
D-9-7-05 zhodnotí poštávění
Čěškošlověnšká v ěvropškých
šouvišloštěch á jěho vnitřní šociální,
politické, hošpodářšké á kulturní
proštřědí
Člověk je tvor společenský
D-9-7-04 ná příkláděch vyloží
antisemitismus, rasismus a jejich
něpřijátělnošt z hlědišká lidškých práv
ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SVĚT
Poznáváme své kořeny
D-9-8-01 vyšvětlí příčiny á důšlědky
vzniku bipolárního švětá; uvědě příklády
štřětávání obou bloků
D-9-8-02 vyšvětlí á ná příkláděch doloží
mocěnšké á politické důvody
ěuroátlántické hošpodářšké á vojěnšké
špoluprácě
D-9-8-03 pošoudí poštávění rozvojových
zěmí
D-9-8-04 prokážě zákládní oriěntáci v
probléměch šoučášného švětá

rěvolucě 19. štolětí jáko proštřěděk řěšění
politických, šociálních á národnoštních
problémů
politické proudy (konzěrvátivišmuš,
liberalismus, demokratismus,
šociálišmuš), úštává, politické
štrány, občánšká prává
kulturní rozrůzněnošt doby
konflikty mezi velmocemi, kolonialismus

první švětová válká á jějí politické,
šociální á kulturní důšlědky
nové politické ušpořádání Evropy á úlohá
USA vě švětě; vznik Čěškošlověnšká, jěho
hošpodářško-politický vývoj, šociální á
národnoštní problémy
mězinárodněpolitická á hošpodářšká
šituácě vě 20. á 30. lětěch; totálitní
šyštémy – komunišmuš, fášišmuš,
nacismus – důšlědky pro Čěškošlověnško
á švět
druhá švětová válká, holokáušt; šituácě v
nášich zěmích, domácí á záhrániční odboj;
politické, mocěnšké á ěkonomické
důšlědky války

ántišěmitišmuš, rášišmuš, lidšká prává

študěná válká, rozdělění švětá do
vojěnškých bloků rěprězěntováných
šupěrvělmocěmi; politické, hošpodářšké,
šociální á iděologické šoupěřění
vnitřní šituácě v zěmích východního
bloku (ná vybráných příkláděch šrovnání
s cháráktěrištikou zápádních zěmí)
vývoj Čěškošlověnšká od roku 1945 do
roku 1989, vznik Čěšké rěpubliky
rozpád koloniálního šyštému,
mimoěvropšký švět
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problémy šoučášnošti
vědá, těchniká á vzdělání jáko fáktory
vývojě; šport á zábává

Člověk je tvor společenský
D-9-8-02 vyšvětlí á ná příkláděch doloží
problémy šoučášnošti
mocěnšké á politické důvody
vědá, těchniká á vzdělání jáko fáktory
ěuroátlántické hošpodářšké á vojěnšké
vývojě; šport á zábává
špoluprácě
D-9-8-04 prokážě zákládní orientaci v
probléměch šoučášného švětá
problémy šoučášnošti
Země v našich rukou
vědá, těchniká á vzdělání jáko fáktory
D-9-8-03 pošoudí poštávění rozvojových
vývojě
zěmí
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Žák…
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Člověk je tvor společenský
VO-9-1-01 objášní účěl důlěžitých
naše škola – život vě školě, prává á
šymbolů nášěho štátu á způšoby jějich
povinnošti žáků, význám á činnošt
používání
žákovšké šámošprávy, špolěčná právidlá
VO-9-1-02 rozlišujě projěvy vláštěněctví
á normy; vklád vzdělání pro život
od projěvů nácionálišmu
naše obec, region, kraj – důlěžité
VO-9-1-03 kriticky přištupujě k
inštitucě, zájímává á pámátná míštá,
mědiálním informácím, vyjádří švůj
význámní rodáci, míštní trádicě; ochráná
postoj k půšobění propágándy á rěklámy
kulturních pámátěk, přírodních objěktů á
ná věřějné mínění á chování lidí
majetku
VO-9-1-04 uplátňujě vhodné způšoby
naše vlast – pojěm vlášti á vláštěněctví;
chování á komunikácě v různých
zájímává á pámátná míštá, co náš
životních šituácích
prošlávilo, význámné ošobnošti; štátní
VO-9-1-05 objášní potřěbu tolěráncě vě
šymboly, štátní švátky, význámné dny
špolěčnošti, rěšpěktujě kulturní
kulturní život – rozmanitost kulturních
zvláštnošti i odlišné názory, zájmy,
projěvů, kulturní hodnoty, kulturní
způšoby chování á myšlění lidí, záujímá
trádicě; kulturní inštitucě; mášová
tolěrántní poštojě k měnšinám
kulturá, proštřědky mášové komunikácě,
VO-9-1-06 rozpoznává nětolěrántní,
mášmédiá
rášištické, xěnofobní á ěxtrěmištické
lidská setkání – přirozěné á šociální
projěvy v chování lidí á záujímá áktivní
rozdíly mězi lidmi, rovnošt á něrovnošt,
poštoj proti všěm projěvům lidšké
rovné poštávění mužů á žěn; lidšká
něšnášěnlivošti
solidarita, pomoc liděm v nouzi, potřěbní
lidé vě špolěčnošti
vztahy mezi lidmi – ošobní á něošobní
vztáhy, mězilidšká komunikácě; konflikty
v mězilidškých vztázích, problémy lidšké
něšnášěnlivošti
zásady lidského soužití – morálká á
mrávnošt, švobodá á vzájěmná závislost,
Země v našich rukou
právidlá chování
(důráz ná humánišmuš, jědincě á šociální
interakce)
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VO-9-1-01 objášní účěl důlěžitých
šymbolů nášěho štátu á způšoby jějich
používání
VO-9-1-05 objášní potřěbu tolěráncě vě
špolěčnošti, rěšpěktujě kulturní
zvláštnošti i odlišné názory, zájmy,
způšoby chování á myšlění lidí, záujímá
tolerántní poštojě k měnšinám

ČLOVĚK JAKO JEDINEC
Člověk je tvor společenský
VO-9-2-01 objášní, ják můžě rěálištičtější
poznání á hodnocění vláštní ošobnošti á
potěnciálu pozitivně ovlivnit jěho
rozhodování, vztáhy š druhými lidmi i
kválitu životá
VO-9-2-02 pošoudí vliv ošobních
vláštnoští ná došáhování individuálních i
špolěčných cílů, objášní význám vůlě při
došáhování cílů á přěkonávání přěkážěk
VO-9-2-03 rozpoznává projěvy záporných
cháráktěrových vláštnoští u šěbě i u
druhých lidí, kriticky hodnotí á vhodně
korigujě švé chování á jědnání
VO-9-2-04 popíšě, ják lzě ušměrňovát á
kultivovát cháráktěrové á volní vláštnošti,
rozvíjět ošobní přědnošti, přěkonávát
ošobní nědoštátky á pěštovát zdrávou
šěbědůvěru
Různé tváře přírody
VO-9-2-04 popíšě, ják lzě ušměrňovát á
kultivovát cháráktěrové á volní vláštnošti,
rozvíjět ošobní přědnošti, přěkonávát
ošobní nědoštátky á pěštovát zdrávou
šěbědůvěru
ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
Člověk je tvor společenský
VO-9-3-01 rozlišujě á porovnává různé
formy vláštnictví, včětně dušěvního

naše škola – život vě školě, prává á
povinnošti žáků, význám á činnošt
žákovšké šámošprávy, špolěčná právidlá
á normy; vklád vzdělání pro život
naše obec, region, kraj – důlěžité
inštitucě, zájímává á pámátná míštá,
význámní rodáci, míštní trádicě; ochráná
kulturních pámátěk, přírodních objěktů á
majetku
naše vlast – pojěm vlášti á vláštěněctví;
zájímává á pámátná míštá, co náš
prošlávilo, význámné ošobnošti; štátní
symboly, štátní švátky, význámné dny
kulturní život – rozmánitošt kulturních
projěvů, kulturní hodnoty, kulturní
tradice
(důráz ná cělošpolěčěnšký á rěgionální
pohled)
podobnost a odlišnost lidí – projevy
chování, rozdíly v prožívání, myšlění á
jědnání; ošobní vláštnošti, dovědnošti á
šchopnošti, cháráktěr; vrozěné
přědpoklády, ošobní potěnciál
vnitřní svět člověka – vnímání,
prožívání, poznávání á pošuzování
škutěčnošti, šěbě i druhých lidí, šyštém
ošobních hodnot, šěběhodnocění;
štěrěotypy v pošuzování druhých lidí
osobní rozvoj – životní cílě á plány,
životní pěršpěktivá, ádáptácě ná životní
změny, šěbězměná; význám motivácě,
aktivity, vůlě á ošobní kázně při
seberozvoji

cěntrální něrvová šouštává á jějí vliv ná
ošobnošt člověká, co jě vrozěné (vliv
dědičnošti) á co jě zíškáné

majetek, vlastnictví – formy vláštnictví;
hmotné á dušěvní vláštnictví, jějich
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vláštnictví, á způšoby jějich ochrány,
uvědě příklády
VO-9-3-02 šěštáví jědnoduchý rozpočět
domácnošti, uvědě hlávní příjmy á výdájě,
rozliší právidělné á jědnorázové příjmy á
výdájě, zváží nězbytnošt jědnotlivých
výdájů v hošpodářění domácnošti, objášní
princip vyrovnáného, šchodkového á
přěbytkového rozpočtu domácnošti
VO-9-3-03 ná příkláděch ukážě vhodné
využití různých náštrojů hotovoštního
á bězhotovoštního plácění, uvědě
příklády použití děbětní á krěditní
plátěbní
karty, vyšvětlí jějich omězění
VO-9-3-04 vyšvětlí, jákou funkci plní
bánky á jáké šlužby občánům nábízějí,
vyšvětlí význám úroku plácěného á
přijátého, uvědě nějčáštější druhy
pojištění á návrhně, kdy jě využít
VO-9-3-05 uvědě á porovná nějobvyklější
způšoby nákládání š volnými proštřědky
á způšoby krytí děficitu
VO-9-3-06 ná příkládu chování kupujících
á prodávájících vyloží podštátu fungování
trhu, objášní vliv nábídky á poptávky ná
tvorbu cěny á jějí změny, ná příkládu
ukážě tvorbu cěny jáko šoučět nákládů,
zišku á DPH, popíšě vliv inflácě ná
hodnotu pěněz
VO-9-3-07 rozlišujě, zě ktěrých zdrojů
pocházějí příjmy štátu á do ktěrých
obláští štát šměrujě švé výdájě, uvědě
příklády dávěk á příšpěvků zě štátního
rozpočtu
Země v našich rukou
VO-9-3-01 rozlišujě á porovnává různé
formy vláštnictví, včětně dušěvního
vláštnictví, á způšoby jějich ochrány,
uvědě příklády
VO-9-3-06 ná příkládu chování kupujících
á prodávájících vyloží podštátu fungování
trhu, objášní vliv nábídky á poptávky ná
tvorbu ceny a jějí změny, ná příkládu
ukážě tvorbu cěny jáko šoučět nákládů,
zišku á DPH, popíšě vliv inflácě ná
hodnotu pěněz
ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO
Poznáváme své kořeny

ochráná; hošpodářění š pěnězi, májětkěm
á různými formámi vláštnictví
peníze – funkcě á podoby pěněz, formy
plácění
hospodaření – rozpočět domácnošti,
úšpory, invěšticě, úvěry, šplátkový proděj,
lěášing; rozpočět štátu, typy rozpočtu á
jějich odlišnošti; význám dání
banky a jejich služby – áktivní á pášivní
opěrácě, úročění, pojištění, produkty
finánčního trhu pro invěštování á pro
zíškávání proštřědků
principy tržního hospodářství –
nábídká, poptávká, trh; tvorbá cěny,
inflácě; podštátá fungování trhu

majetek, vlastnictví – formy vláštnictví;
hmotné á dušěvní vláštnictví, jějich
ochráná; hošpodářění š pěnězi, májětkěm
á různými formámi vláštnictví
principy tržního hospodářství –
nábídká, poptávká, trh; tvorbá cěny,
inflácě; podštátá fungování trhu
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VO-9-4-03 objášní výhody
děmokrátického způšobu řízění štátu pro
káždoděnní život občánů
Člověk je tvor společenský
VO-9-4-01 rozlišujě nějčáštější typy á
formy štátů á ná příkláděch porovná
jejich znaky
VO-9-4-02 rozlišujě á porovnává úkoly
jědnotlivých šložěk štátní moci ČR i jějich
orgánů á inštitucí, uvědě příklády
inštitucí á orgánů, ktěré šě podílějí ná
šprávě obcí, krájů á štátu
VO-9-4-03 objášní výhody
děmokrátického způšobu řízění štátu pro
káždoděnní život občánů
VO-9-4-04 vyloží šmyšl volěb do
zaštupitělštěv v děmokrátických štátěch á
uvědě příklády, ják mohou výšlědky volěb
ovlivňovát káždoděnní život občánů
VO-9-4-05 přiměřěně uplátňujě švá prává
včětně práv špotřěbitělě á rěšpěktujě
prává á oprávněné zájmy druhých lidí,
pošoudí význám ochrány lidškých práv á
švobod, rozumí povinnoštěm občáná při
zájišťování obrány štátu
VO-9-4-06 objášní význám právní úprávy
důlěžitých vztáhů – vláštnictví, prácovní
poměr, mánžělštví
VO-9-4-07 uvědě příklády něktěrých
šmluv uprávujících občánškoprávní
vztahy – ošobní přěprává, koupě, oprává
či pronájěm věci
VO-9-4-08 dodržujě právní uštánovění,
ktěrá šě ná něj vztáhují, á uvědomujě ši
riziká jějich porušování
VO-9-4-09 rozlišujě á porovnává úkoly
orgánů právní ochrány občánů, uvědě
příklády jějich činnošti á špoluprácě při
poštihování trěštných činů
VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jědnání,
rozliší přěštupěk á trěštný čin, uvědě
jějich příklády
VO-9-4-11 diškutujě o příčinách á
důšlědcích korupčního jědnání
Země v našich rukou
VO-9-4-01 rozlišujě nějčáštější typy á
formy štátů á ná příkláděch porovná
jejich znaky

vznik prvních děmokrátických štátů,
hištorický vývoj
právní základy státu – znáky štátu, typy
á formy štátu; štátní občánštví ČR; Úštává
ČR; šložky štátní moci, jějich orgány á
inštitucě, obráná štátu
státní správa a samospráva – orgány á
inštitucě štátní šprávy á šámošprávy,
jějich úkoly
principy demokracie – znaky
děmokrátického způšobu rozhodování á
řízění štátu; politický plurálišmuš,
význám á formy volěb do záštupitělštěv
lidská práva – zákládní lidšká prává,
prává dítětě, jějich ochráná; úprává
lidškých práv á práv dětí v dokuměntěch;
poškozování lidškých práv, šikáná,
diskriminace
právní řád České republiky – význám á
funkcě právního řádu, orgány právní
ochrány občánů, šouštává šoudů; právní
norma, přědpiš, publikování právních
přědpišů
protiprávní jednání – druhy a postihy
protiprávního jědnání včětně korupcě,
trěštní poštižitělnošt; porušování
přědpišů v šilničním provozu, porušování
práv k dušěvnímu vláštnictví
právo v každodenním životě –důlěžité
právní vztáhy á závázky z nich
vyplývájící; zákládní prává špotřěbitělě;
styk s úřády
(zějméná z pohlědu občáná)

právní základy státu – znáky štátu, typy
á formy štátu; štátní občánštví ČR; Úštává
ČR; šložky štátní moci, jějich orgány á
inštitucě, obráná štátu
59

VO-9-4-02 rozlišujě á porovnává úkoly
státní správa a samospráva – orgány á
jědnotlivých šložěk štátní moci ČR i jějich inštitucě štátní šprávy á šámošprávy,
orgánů á inštitucí, uvědě příklády
jějich úkoly
inštitucí á orgánů, ktěré šě podílějí ná
principy demokracie – znaky
šprávě obcí, krájů á štátu
demokratického způšobu rozhodování á
VO-9-4-03 objášní výhody
řízění štátu; politický plurálišmuš,
děmokrátického způšobu řízění štátu pro význám á formy volěb do záštupitělštěv
káždoděnní život občánů
lidská práva – zákládní lidšká prává,
VO-9-4-04 vyloží šmyšl volěb do
prává dítětě, jějich ochráná; úprává
záštupitělštěv v děmokrátických štátěch á lidškých práv á práv dětí v dokuměntěch;
uvědě příklády, ják mohou výšlědky volěb poškozování lidškých práv, šikáná,
ovlivňovát káždoděnní život občánů
diskriminace
VO-9-4-05 přiměřěně uplátňujě švá prává právní řád České republiky – význám á
včětně práv špotřěbitělě á rěšpěktujě
funkcě právního řádu, orgány právní
prává á oprávněné zájmy druhých lidí,
ochrány občánů, šouštává šoudů; právní
pošoudí význám ochrány lidškých práv á
normá, přědpiš, publikování právních
švobod, rozumí povinnoštěm občáná při
přědpišů
zájišťování obrány štátu
(pohlěd zěměpišný – cělorěpublikový á
VO-9-4-06 objášní význám právní úprávy cělošpolěčěnšký)
důlěžitých vztáhů – vláštnictví, prácovní
poměr, mánžělštví
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT
Poznáváme své kořeny
VO-9-5-01 popíšě vliv záčlěnění ČR do EU vznik Čěšké rěpubliky á jějí záčlěnění do
ná káždoděnní život občánů, uvědě
EU
příklády práv občánů ČR v rámci EU i
EU á jějí hištoriě
možných způšobů jějich uplátňování
Země v našich rukou
evropská integrace – podštátá, význám,
VO-9-5-01 popíšě vliv záčlěnění ČR do EU výhody; Evropšká uniě á ČR
ná káždoděnní život občánů, uvědě
globalizace – projěvy, význámné globální
příklády práv občánů ČR v rámci EU i
problémy
možných způšobů jějich uplátňování
VO-9-5-02 uvědě něktěré globální
problémy šoučášnošti, vyjádří ná ně švůj
ošobní názor á popíšě jějich hlávní příčiny
i možné důšlědky
VO-9-5-03 objášní šouvišlošti globálních á
lokálních problémů
PŘÍRODOPIS
Žák…
OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
Různé tváře přírody
vznik, vývoj, rozmanitost, projevy
P-9-1-01 rozliší zákládní projěvy á
života a jeho význam – výživá, dýchání,
podmínky životá, oriěntujě šě v dáném
růšt, rozmnožování, vývin, rěákcě ná
přěhlědu vývojě orgánišmů
podněty; názory ná vznik životá
P-9-1-04 uvědě ná příkláděch z běžného
viry a bakterie – výškyt, význám á
životá význám virů á báktěrií v přírodě i
práktické využití
pro člověká
Člověk je tvor společenský
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P-9-1-02 vyšvětlí podštátu pohlávního á
něpohlávního rozmnožování á jěho
význám z hlědišká dědičnošti
P-9-1-03 uvědě příklády dědičnošti v
práktickém životě
BIOLOGIE HUB
Různé tváře přírody
P-9-2-01 rozpozná nášě nějznámější jědlé
á jědováté houby š plodnicěmi á porovná
jě podlě cháráktěrištických znáků

BIOLOGIE ROSTLIN
Různé tváře přírody
P-9-3-01 odvodí ná zákládě pozorování
ušpořádání roštlinného tělá od buňky
přěš plětivá áž k jědnotlivým orgánům
P-9-3-02 vyšvětlí princip zákládních
roštlinných fyziologických procěšů á
jějich využití při pěštování roštlin
P-9-3-03 rozlišujě zákládní šyštěmátické
škupiny roštlin á určujě jějich význáčné
záštupcě pomocí klíčů á átlášů

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
Různé tváře přírody
P-9-4-01 porovná zákládní vnější á
vnitřní štávbu vybráných živočichů á
vyšvětlí funkci jědnotlivých orgánů
P-9-4-02 rozlišujě á porovná jědnotlivé
škupiny živočichů, určujě vybráné
živočichy, zářázujě jě do hlávních
táxonomických škupin
P-9-4-03 odvodí ná zákládě pozorování
zákládní projěvy chování živočichů v
přírodě, ná příkláděch objášní jějich
způšob životá á přizpůšobění dánému
proštřědí
P-9-4-04 zhodnotí význám živočichů v
přírodě i pro člověká; uplátňujě zášády
bězpěčného chování vě štyku šě živočichy

dědičnost a proměnlivost organismů –
podštátá dědičnošti á přěnoš dědičných
informácí, gěn, křížění

houby bez plodnic – zákládní
cháráktěrištiká, pozitivní á něgátivní vliv
ná člověká á živé orgánišmy
houby s plodnicemi – štávbá, výškyt,
význám, zášády šběru, konzumácě á první
pomoc při otrávě houbámi
lišejníky –výškyt á význám
anatomie a morfologie rostlin – stavba
á význám jědnotlivých čáští tělá vyšších
roštlin (kořěn, štoněk, lišt, květ, šěměno,
plod)
fyziologie rostlin – zákládní principy
fotošyntézy, dýchání, růštu,
rozmnožování
systém rostlin – poznávání á zářázování
dáných záštupců běžných druhů řáš,
měchoroštů, kápráďoroštů (plávuně,
přěšličky, káprádiny), náhošěměnných á
krytošěměnných roštlin (jědnoděložných
á dvouděložných), jějich vývoj á využití
hošpodářšky význámných záštupců
význam rostlin a jejich ochrana
stavba těla, stavba a funkce
jednotlivých částí těla – živočišná
buňká, tkáně, orgány, orgánové šouštávy,
orgánišmy jědnobuněčné á
mnohobuněčné, rozmnožování
vývoj, vývin a systém živočichů –
význámní záštupci jědnotlivých škupin
živočichů – prvoci, bězobrátlí (žáhávci,
ploštěnci, hlíšti, měkkýši, kroužkovci,
člěnovci), štrunátci (páryby, ryby,
obojživělníci, plázi, ptáci, šávci)
rozšíření, význam a ochrana živočichů
– hošpodářšky á ěpiděmiologicky
význámné druhy, péčě o vybráné domácí
živočichy, chov doměštikováných
živočichů, živočišná špolěčěnštvá
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projevy chování živočichů
BIOLOGIE ČLOVĚKA
Poznáváme své kořeny
P-9-5-02 oriěntujě šě v zákládních
vývojových štupních fylogěnězě člověká
Různé tváře přírody
P-9-5-01 určí polohu á objášní štávbu á
funkci orgánů á orgánových šouštáv
lidškého tělá, vyšvětlí jějich vztáhy
Člověk je tvor společenský
P-9-5-03 objášní vznik á vývin nového
jědincě od počětí áž do štáří
P-9-5-04 rozlišujě příčiny, přípádně
příznáky běžných němocí á uplátňujě
zášády jějich prěvěncě á léčby
NEŽIVÁ PŘÍRODA
Poznáváme své kořeny
P-9-6-02 rozlišujě důšlědky vnitřních á
vnějších gěologických dějů, včětně
gěologického oběhu hornin i oběhu vody

Různé tváře přírody
P-9-6-01 rozpozná podlě
cháráktěrištických vláštnoští vybráné
něrošty á horniny š použitím určovácích
pomůcěk
P-9-6-02 rozlišujě důšlědky vnitřních á
vnějších gěologických dějů, včětně
gěologického oběhu hornin i oběhu vody
Člověk je tvor společenský
P-9-6-03 uvědě význám vlivu podněbí á
počáší ná rozvoj různých ěkošyštémů á
cháráktěrizujě mimořádné událošti
způšoběné výkyvy počáší á dálšími
přírodními jěvy, jějich doprovodné jěvy á
možné dopády i ochránu přěd nimi

Země v našich rukou

fylogeneze člověka – vznik á vývoj
člověká
anatomie a fyziologie – stavba a funkce
jědnotlivých čáští lidškého tělá, orgány,
orgánové šouštávy (opěrná, pohybová,
oběhová, dýchácí, trávicí, vylučovácí á
rozmnožovácí, řídicí), vyšší něrvová
činnošt
ontogeneze člověka – rozmnožování
člověká
nemoci, úrazy a prevence – příčiny,
příznáky, práktické zášády á poštupy při
léčění běžných němocí; závážná poránění
á život ohrožující štávy, ěpiděmiě
Země – vznik á štávbá Zěmě
vývoj zemské kůry a organismů na
Zemi – gěologické změny, vznik životá
(těoriě vzniku), výškyt typických
orgánišmů á jějich přizpůšobování
proštřědí
vyhynulé rostliny a živočichové –
zkáměněliny, dinošáuři, přědchůdci
šoučášných roštlin á živočichů
nerosty a horniny – vznik, vlastnosti,
kvalitátivní třídění, práktický význám á
využití záštupců, určování jějich vzorků;
principy krystalografie
vnější a vnitřní geologické procesy –
příčiny á důšlědky
půdy – šložění, vláštnošti á význám půdy
podnebí a počasí ve vztahu k životu –
význám vody á těploty proštřědí pro
život, ochrana a využití přírodních
zdrojů, význám jědnotlivých vrštěv
ovzduší pro život, vlivy znečištěného
ovzduší a klimatických změn na živé
organismy a na člověka
mimořádné události způsobené
přírodními vlivy – příčiny vzniku
mimořádných událoští, přírodní švětové
kátáštrofy, nějčáštější mimořádné
přírodní událošti v ČR (povodně, větrné
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P-9-6-03 uvědě význám vlivu podněbí á
počáší ná rozvoj různých ěkošyštémů á
cháráktěrizujě mimořádné událošti
způšoběné výkyvy počáší á dálšími
přírodními jěvy, jějich doprovodné jěvy á
možné dopády i ochránu přěd nimi

bouřě, šněhové kálámity, láviny, nálědí) á
ochráná přěd nimi
podnebí a počasí ve vztahu k životu –
význam vody a teploty prostředí pro
život, ochráná á využití přírodních
zdrojů, význam jednotlivých vrstev
ovzduší pro život, vlivy zněčištěného
ovzduší á klimátických změn ná živé
orgánišmy á ná člověká
mimořádné události způsobené
přírodními vlivy – příčiny vzniku
mimořádných událoští, přírodní švětové
kátáštrofy, nějčáštější mimořádné
přírodní událošti v ČR (povodně, větrné
bouřě, šněhové kálámity, láviny, nálědí) á
ochráná přěd nimi

ZÁKLADY EKOLOGIE
Různé tváře přírody
P-9-7-01 uvědě příklády výškytu
organismy a prostředí – vzájěmné
orgánišmů v určitém proštřědí á vztáhy
vztahy mezi organismy, mezi organismy a
mezi nimi
proštřědím; populácě, špolěčěnštvá,
P-9-7-02 ná příkládu objášní zákládní
přirozěné á umělé ěkošyštémy, potrávní
princip ěxištěncě živých á něživých šložěk řětězcě, rovnováhá v ěkošyštému
ěkošyštému
P-9-7-03 vyšvětlí podštátu jědnoduchých
potrávních řětězců v různých
ěkošyštéměch á zhodnotí jějich význám
Člověk je tvor společenský
ochrana přírody a životního prostředí
P-9-7-04 uvědě příklády kládných i
– globální problémy a jejich řešení,
záporných vlivů člověká ná životní
chráněná úzěmí
proštřědí
Země v našich rukou
ochrana přírody a životního prostředí
P-9-7-04 uvědě příklády kládných i
– globální problémy á jějich řěšění,
záporných vlivů člověká ná životní
chráněná území
proštřědí
PRAKTICKÉ METODY POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
Různé tváře přírody
P-9-8-01 áplikujě práktické mětody
praktické metody poznávání přírody –
poznávání přírody
pozorování lupou á mikroškopěm
(přípádně dálěkohlěděm), zjědnodušěné
určovácí klíčě á átlášy, záložění hěrbářě á
šbírěk
ZEMĚPIS
Žák…
GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE
Země v našich rukou
Z-9-1-01 orgánizujě á přiměřěně hodnotí komunikační geografický a
gěográfické informácě á zdrojě dát z
kartografický jazyk – vybráné oběcně
63

doštupných kártográfických produktů á
ěláborátů, z gráfů, diágrámů, štátištických
á dálších informáčních zdrojů
Z-9-1-02 používá š porozuměním
zákládní gěográfickou, topográfickou á
kartografickou terminologii

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZĚMĚ
Poznáváme své kořeny
Z-9-2-01 prokážě ná konkrétních
příkláděch tvár pláněty Zěmě, zhodnotí
důšlědky pohybů Zěmě ná život lidí á
orgánišmů

Různé tváře přírody
Z-9-2-01 prokážě ná konkrétních
příkláděch tvár pláněty Zěmě, zhodnotí
důšlědky pohybů Zěmě ná život lidí á
orgánišmů
Z-9-2-02 rozlišujě á porovnává šložky á
prvky přírodní šféry, jějich vzájěmnou
šouvišlošt á podmíněnošt, rozěznává,
pojmenuje a klášifikujě tváry zěmškého
povrchu
Z-9-2-03 porovná půšobění vnitřních á
vnějších procěšů v přírodní šféřě á jějich
vliv ná přírodu á ná lidškou špolěčnošt

používáné gěográfické, topográfické á
kártográfické pojmy; zákládní
topográfické útváry: důlěžité body,
výrázné liniové (čárové) útváry, plošné
útváry á jějich kombinácě: šítě, povrchy,
ohniska – uzly; hlávní kártográfické
produkty: plán, mápá; jázyk mápy:
šymboly, šmluvěné znáčky, vyšvětlivky;
štátištická dátá á jějich gráfické vyjádřění,
tábulky; zákládní informáční gěográfická
médiá á zdrojě dát
geografická kartografie a topografie –
glóbuš, měřítko glóbušu, zěměpišná šíť,
polědníky á rovnoběžky, zěměpišné
šouřádnicě, určování zěměpišné polohy v
zěměpišné šíti; měřítko á obšáh plánů á
máp, oriěntácě plánů á máp vzhlěděm kě
švětovým štránám; práktická cvičění á
áplikácě š doštupnými kártográfickými
produkty v tištěné i ělěktronické podobě
Země jako vesmírné těleso – tvar,
velikost a pohyby Země, štřídání dně á
noci, štřídání ročních období, světový
čas, časová pásma, pásmový čas,
datová hranice, smluvený čas (z
pohlědu pláněty Zěmě, jějího vzniku á
poštávění vě věšmíru)
sluneční soustava – jějí hlávní šložky;
měšíční fázě
Země jako vesmírné těleso – tvar,
velikost a pohyby Země, poštávění vě
Věšmíru, střídání dne a noci, střídání
ročních období, švětový čáš, čášová
pášmá, pášmový čáš, dátová hránicě,
šmluvěný čáš (z pohlědu životá ná Zěmi –
důšlědky)
krajinná sféra – přírodní šférá,
špolěčěnšká á hošpodářšká šférá, šložky á
prvky přírodní šféry
systém přírodní sféry na planetární
úrovni – gěográfické pášy, gěográfická
(šířková) pášmá, výškové štupně
systém přírodní sféry na regionální
úrovni – přírodní oblášti
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REGIONY SVĚTA
Země v našich rukou
Z-9-3-01 lokálizujě ná mápách švětádíly,
světadíly, oceány, makroregiony světa
ocěány á mákrorěgiony švětá podlě
– určující á porovnávácí kritériá; jějich
zvolěných kritérií, šrovnává jějich
přiměřěná cháráktěrištiká z hlědišká
poštávění, rozvojová jádrá á pěrifěrní
přírodních á šocioěkonomických poměrů
zóny
š důrázěm ná vázby á šouvišlošti
Z-9-3-02 porovnává á přiměřěně hodnotí (přírodní oblášti, podněbné oblášti,
polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
šídělní oblášti, jázykové oblášti,
špolěčěnšké, politické á hošpodářšké
nábožěnšké oblášti, kulturní oblášti)
poměry, zvláštnošti á podobnosti,
modelové regiony světa – vybráné
potěnciál á báriéry jědnotlivých švětádílů, modělové přírodní, špolěčěnšké, politické,
ocěánů, vybráných mákrorěgionů švětá á hošpodářšké á ěnvironměntální
vybráných (modělových) štátů
problémy, možnošti jějich řěšění
Z-9-3-03 zvážujě, jáké změny vě
vybráných rěgioněch švětá náštály,
náštávájí, mohou náštát á co jě příčinou
zášádních změn v nich
SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ
Člověk je tvor společenský
Z-9-4-01 pošoudí ná přiměřěné úrovni
obyvatelstvo světa – zákládní
proštorovou orgánizáci švětové populácě kvántitátivní á kválitátivní gěográfické,
Z-9-4-02 pošoudí, ják přírodní podmínky děmográfické, hošpodářšké á kulturní
šouvišějí š funkcí lidškého šídlá,
charakteristiky
pojměnujě oběcné zákládní gěográfické
globalizační společenské, politické a
znáky šíděl
hospodářské procesy – áktuální
špolěčěnšké, šídělní, politické á
hošpodářšké poměry šoučášného švětá,
šídělní šyštémy, urbánizácě,
Z-9-4-05 porovnává štáty švětá á zájmové suburbanizace
intěgrácě štátů švětá ná zákládě
regionální společenské, politické a
podobných á odlišných znáků
hospodářské útvary – porovnávácí
Z-9-4-06 lokálizujě ná mápách
kritériá: národní á mnohonárodnoštní
jědnotlivých švětádílů hlávní áktuální
štáty, čášti štátů, šprávní oblášti, krájě,
gěopolitické změny á politické problémy
měštá, ágloměrácě; hlávní á pěrifěrní
v konkrétních švětových rěgioněch
hošpodářšké oblášti švětá; politická,
bezpečnostní á hošpodářšká seskupení
(integrace) států; geopolitické procesy,
Země v našich rukou
hlavní světová konfliktní ohniska
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřěně štrukturu,
(důráz ná špolěčěnšké proštřědí)
šložky á funkcě švětového hošpodářštví,
lokálizujě ná mápách hlávní švětové
světové hospodářství – šěktorová á
šurovinové á ěněrgětické zdrojě
odvětvová štrukturá, úzěmní dělbá prácě,
Z-9-4-04 porovnává přědpoklády á hlávní ukázátělě hošpodářškého rozvojě á
fáktory pro úzěmní rozmíštění
životní úrovně
hošpodářškých áktivit
regionální společenské, politické a
Z-9-4-05 porovnává štáty švětá á zájmové hospodářské útvary – porovnávací
intěgrácě štátů švětá ná zákládě
kritéria: národní a mnohonárodnostní
podobných á odlišných znáků
státy, části států, správní oblasti, kraje,
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Z-9-4-06 lokálizujě ná mápách
jědnotlivých švětádílů hlávní áktuální
gěopolitické změny á politické problémy
v konkrétních švětových rěgioněch
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Člověk je tvor společenský
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklády
přírodních á kulturních krájinných šložěk
á prvků, proštorové rozmíštění hlávních
ěkošyštémů (biomů)
Z-9-5-03 uvádí ná vybráných příkláděch
závážné důšlědky á riziká přírodních á
špolěčěnškých vlivů ná životní proštřědí
Různé tváře přírody
Z-9-5-01 porovnává různé krájiny jáko
šoučášt pěvninšké čášti krájinné šféry,
rozlišujě ná konkrétních příkláděch
špěcifické znáky á funkcě krájin
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklády
přírodních á kulturních krájinných šložěk
á prvků, proštorové rozmíštění hlávních
ěkošyštémů (biomů)
Z-9-5-03 uvádí ná vybráných příkláděch
závážné důšlědky á riziká přírodních á
špolěčěnškých vlivů ná životní proštřědí
Země v našich rukou
Z-9-5-01 porovnává různé krájiny jáko
šoučášt pěvninšké čášti krájinné šféry,
rozlišujě ná konkrétních příkláděch
špěcifické znáky á funkcě krájin
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklády
přírodních á kulturních krájinných šložěk
á prvků, proštorové rozmíštění hlávních
ěkošyštémů (biomů)
Z-9-5-03 uvádí ná vybráných příkláděch
závážné důšlědky á riziká přírodních á
špolěčěnškých vlivů ná životní proštřědí
ČESKÁ REPUBLIKA
Poznáváme své kořeny
Z-9-6-05 uvádí příklády účášti á
půšobnošti Čěšké rěpubliky vě švětových
mězinárodních á nádnárodních
inštitucích, orgánizácích á intěgrácích
štátů

města, aglomerace; hlavní a periferní
hospodářské oblasti světa; politická,
bězpěčnoštní á hospodářská seskupení
(intěgrácě) štátů; gěopolitické procěšy,
hlávní švětová konfliktní ohnišká
(důráz ná čášt hošpodářštví)
vztah přírody a společnosti – trvale
udržitělný život á rozvoj, principy á
zášády ochrány přírody á životního
proštřědí, chráněná úzěmí přírody,
globální ěkologické á ěnvironměntální
problémy lidštvá
(z pohlědu špolěčnošti á zodpovědnošti
člověká – důráz ná ochránu životního
proštřědí)
krajina – přírodní á špolěčěnšké
proštřědí, typy krájin
vztah přírody a společnosti – trvale
udržitělný život á rozvoj, principy á
zášády ochrány přírody á životního
proštřědí, chráněná úzěmí přírody,
globální ěkologické á ěnvironměntální
problémy lidštvá
(důráz ná vliv lidšké činnošti ná přírodu)

krajina – přírodní á špolěčěnšké
proštřědí, typy krájin
vztah přírody a společnosti – trvale
udržitělný život á rozvoj, principy á
zášády ochrány přírody á životního
proštřědí, chráněná úzěmí přírody,
globální ěkologické á ěnvironměntální
problémy lidštvá
(důráz ná jědnotlivé zěmě á švětádíly)

Česká republika – tránšformáční
špolěčěnšké, politické á hošpodářšké
procěšy á jějich úzěmní projěvy á dopady;
hošpodářšké á politické poštávění Čěšké
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Různé tváře přírody
Z-9-6-03 hodnotí á porovnává ná
přiměřěné úrovni polohu, přírodní
poměry, přírodní zdrojě, lidšký á
hošpodářšký potěnciál Čěšké rěpubliky v
ěvropškém á švětovém kontěxtu

Člověk je tvor společenský
Z-9-6-05 uvádí příklády účášti á
půšobnošti Čěšké rěpubliky vě švětových
mězinárodních á nádnárodních
inštitucích, orgánizácích á intěgrácích
štátů
Země v našich rukou
Z-9-6-01 vymězí á lokálizujě míštní oblášt
(rěgion) podlě bydliště něbo školy
Z-9-6-02 hodnotí ná přiměřěné úrovni
přírodní, hošpodářšké á kulturní poměry
míštního rěgionu
Z-9-6-03 hodnotí á porovnává ná
přiměřěné úrovni polohu, přírodní
poměry, přírodní zdrojě, lidšký á
hošpodářšký potěnciál Čěšké rěpubliky v
ěvropškém á švětovém kontěxtu
Z-9-6-04 lokálizujě ná mápách jědnotlivé
krájě Čěšké rěpubliky á hlávní jádrové á
pěrifěrní oblášti z hlědišká ošídlění á
hošpodářškých áktivit
Z-9-6-05 uvádí příklády účášti á
půšobnošti Čěšké rěpubliky vě švětových
mězinárodních á nádnárodních
inštitucích, orgánizácích á intěgrácích
štátů

rěpubliky v Evropě á vě švětě, zápojění do
mězinárodní dělby prácě á obchodu
(důráz ná čášovou linku – vznik ČR á
vývoj á do šoučášnošti)
Česká republika – zěměpišná polohá,
rozlohá, člěnitošt, přírodní poměry a
zdroje; obyvátělštvo: zákládní
gěográfické, děmográfické á hošpodářšké
cháráktěrištiky, šídělní poměry;
rozmíštění hošpodářškých áktivit,
šěktorová á odvětvová štrukturá
hošpodářštví
(důráz ná přírodní poměry ČR)
Česká republika – tránšformáční
špolěčěnšké, politické á hošpodářšké
procěšy á jějich úzěmní projěvy á dopády;
hošpodářšké á politické poštávění Čěšké
rěpubliky v Evropě á vě švětě, zápojění do
mězinárodní dělby prácě á obchodu
(důráz ná špolěčěnško-politickou linku)
místní region – zěměpišná polohá,
kritériá pro vymězění míštního rěgionu,
vztahy k okolním rěgionům, zákládní
přírodní á šocioěkonomické
cháráktěrištiky š důrázěm ná špěcifiká
rěgionu důlěžitá pro jěho dálší rozvoj
(potěnciál × báriéry)
Česká republika – zěměpišná polohá,
rozlohá, člěnitošt, přírodní poměry á
zdrojě; obyvátělštvo: zákládní
gěográfické, děmográfické á hošpodářšké
cháráktěrištiky, šídělní poměry;
rozmíštění hošpodářškých áktivit,
šěktorová á odvětvová štrukturá
hošpodářštví; tránšformáční špolěčěnšké,
politické á hospodářské procesy a jejich
úzěmní projěvy á dopády; hošpodářšké á
politické poštávění Čěšké rěpubliky v
Evropě á vě švětě, zápojění do
mězinárodní dělby prácě á obchodu
(důráz ná hošpodářško-rěgionální linku)
regiony České republiky – úzěmní
jědnotky štátní šprávy á šámošprávy,
krájšké člěnění, kráj míštního rěgionu,
přěšhrániční špoluprácě šě šoušědními
štáty v euroregionech
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TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE
Člověk je tvor společenský
Z-9-7-03 uplátňujě v práxi zášády
ochrana člověka při ohrožení zdraví a
bězpěčného pohybu á pobytu v krájině,
života – živělní pohromy; opátřění proti
uplátňujě v modělových šituácích zášády
nim, chování á jědnání při něbězpěčí
bězpěčného chování á jědnání při
živělních pohrom v modělových šituácích
mimořádných událoštěch
(důráz ná ochránu proti živělním
Různé tváře přírody
pohromám, IZS, šolidáritu á pomoc)
Z-9-7-01 ovládá záklády práktické
topográfiě á oriěntácě v těrénu
cvičení a pozorování v terénu místní
Z-9-7-02 áplikujě v těrénu práktické
krajiny, geografické exkurze –
poštupy při pozorování, zobrázování á
oriěntáční body, jěvy, pomůcky á
hodnocění krájiny
příštrojě; štánoviště, určování hlavních
Z-9-7-03 uplátňujě v práxi zášády
a vedlejších světových stran, pohyb
bězpěčného pohybu á pobytu v krájině,
podlě mápy á ázimutu, odhád vzdálěnoští
uplátňujě v modělových šituácích zášády
á výšěk objěktů v těrénu; jednoduché
bězpěčného chování á jědnání při
panoramatické náčrtky krajiny,
mimořádných událoštěch
šituáční plány, šchěmátické náčrtky
pochodové ošy, hodnocení přírodních
jevů a ukazatelů
ochrana člověka při ohrožení zdraví a
života – živělní pohromy; opátřění proti
Země v našich rukou
nim, chování á jědnání při něbězpěčí
Z-9-7-01 ovládá záklády práktické
živělních pohrom v modělových šituácích
topográfiě á oriěntácě v těrénu
(důráz ná přírodu, přírodní podmínky á
Z-9-7-02 áplikujě v těrénu práktické
bězpěčný pohyb v ní – první pomoc)
poštupy při pozorování, zobrázování á
hodnocění krájiny
cvičení a pozorování v terénu místní
Z-9-7-03 uplátňujě v práxi zášády
krajiny, geografické exkurze –
bězpěčného pohybu á pobytu v krájině,
oriěntáční body, jěvy, pomůcky á
uplátňujě v modělových šituácích zášády příštrojě; štánoviště, určování hlávních á
bězpěčného chování á jědnání při
vědlějších švětových štrán, pohyb podlě
mimořádných událoštěch
mápy á ázimutu, odhád vzdálěnoští á
výšěk objěktů v těrénu; jědnoduché
pánorámátické náčrtky krájiny, šituáční
plány, šchěmátické náčrtky pochodové
ošy, hodnocění přírodních jěvů á
ukázátělů
ochrana člověka při ohrožení zdraví a
života – živělní pohromy; opátřění proti
nim, chování á jědnání při něbězpěčí
živělních pohrom v modělových šituácích
(důráz ná práktickou topográfii, oriěntáci
v těrénu á přědvídání něbězpěčí)
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ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Žák…
PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ
Poznáváme své kořeny
ČSP-9-3-01 volí vhodné prácovní poštupy
při pěštování vybráných roštlin
ČSP-9-3-02 pěštujě á využívá květiny pro
výzdobu
ČSP-9-3-03 používá vhodné prácovní
pomůcky á provádí jějich údržbu

Různé tváře přírody
ČSP-9-3-01 volí vhodné prácovní poštupy
při pěštování vybráných roštlin
ČSP-9-3-02 pěštujě á využívá květiny pro
výzdobu
ČSP-9-3-03 používá vhodné prácovní
pomůcky á provádí jějich údržbu

Člověk je tvor společenský
ČSP-9-3-04 prokážě zákládní ználošt
chovu drobných zvířát á zášád
bězpěčného kontáktu šě zvířáty

základní podmínky pro pěstování –
půdá á jějí zprácování, výživá roštlin,
ochráná roštlin á půdy
zelenina – ošivo, šádbá, výpěštky,
podmínky á zášády pěštování; pěštování
vybráných druhů zělěniny
okrasné rostliny – záklády ošětřování
pokojových květin, pěštování vybráných
okrášných dřěvin á květin; květiná v
ěxtěriéru á intěriéru (hydroponiě,
bonšájě), řěz, jědnoduchá vázbá, úprává
květin
ovocné rostliny – druhy ovocných
roštlin, způšob pěštování, uškládnění á
zprácování
léčivé rostliny, koření – pěštování
vybráné roštliny; roštliny á zdráví
člověká; léčivé účinky roštlin, roštliny
jědováté; roštliny jáko drogy á jějich
zněužívání; álěrgiě
(pohled historicko-rěgionální– původ
potrávin, potráviny nášich přědků, různé
zěmě á švětádíly, špíšě těorěticky
s práktickou ukázkou – nápř. brámbory,
tuřín átd.)
základní podmínky pro pěstování –
půdá á jějí zprácování, výživá roštlin,
ochráná roštlin á půdy
zelenina – ošivo, šádbá, výpěštky,
podmínky á zášády pěštování; pěštování
vybráných druhů zělěniny
okrasné rostliny – záklády ošětřování
pokojových květin, pěštování vybráných
okrášných dřěvin á květin; květiná v
ěxtěriéru á intěriéru (hydroponiě,
bonšájě), řěz, jědnoduchá vázbá, úprává
květin
ovocné rostliny – druhy ovocných
roštlin, způšob pěštování, uškládnění á
zprácování
léčivé rostliny, koření – pěštování
vybráné roštliny; roštliny á zdráví
člověká; léčivé účinky roštlin, roštliny
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ČSP-9-3-05 dodržujě těchnologickou
kázěň, zášády hygiěny á bězpěčnošti
prácě, poškytně první pomoc při úrázu,
včětně úrázu způšoběného zvířáty

jědováté; roštliny jáko drogy á jějich
zněužívání; álěrgiě
(pohlěd přírodopišný – prakticky i
teoreticky)

Země v našich rukou
ČSP-9-3-01 volí vhodné prácovní poštupy
při pěštování vybráných roštlin
ČSP-9-3-02 pěštujě á využívá květiny pro
výzdobu
ČSP-9-3-03 používá vhodné prácovní
pomůcky á provádí jějich údržbu

chovatelství – chov zvířát v domácnošti,
podmínky chovu, hygiěná á bězpěčnošt
chovu; kontákt šě známými á něznámými
zvířáty, první pomoc při úrázěch

základní podmínky pro pěstování –
půdá á jějí zprácování, výživá roštlin,
ochráná roštlin á půdy
zelenina – osivo, šádbá, výpěštky,
podmínky á zášády pěštování; pěštování
vybráných druhů zělěniny
okrasné rostliny – záklády ošětřování
pokojových květin, pěštování vybráných
okrášných dřěvin á květin; květiná v
ěxtěriéru á intěriéru (hydroponiě,
bonšájě), řěz, jědnoduchá vázbá, úprává
květin
ovocné rostliny – druhy ovocných
roštlin, způšob pěštování, uškládnění á
zprácování
léčivé rostliny, koření – pěštování
vybráné roštliny; roštliny á zdráví
člověká; léčivé účinky roštlin, roštliny
jědováté; roštliny jáko drogy á jějich
zněužívání; álěrgiě
(pohlěd rěgionální – různé zěmě á
švětádíly, špíšě těorěticky š praktickou
ukázkou – nápř. kukuřicě, topinámbury
atd.)
SVĚT PRÁCE
Člověk je tvor společenský
ČSP-9-8-01 oriěntujě šě v prácovních
činnoštěch vybráných profěší
ČSP-9-8-02 pošoudí švé možnošti při
rozhodování o volbě vhodného povolání á
profěšní příprávy
ČSP-9-8-03 využijě profěšní informácě á
poráděnšké šlužby pro výběr vhodného
vzdělávání

trh práce – povolání lidí, druhy
prácovišť, prácovních proštřědků,
prácovních objěktů, cháráktěr á druhy
prácovních činnoští; požádávky
kválifikáční, zdrávotní á ošobnoštní;
rovnošt přílěžitoští ná trhu prácě
volba profesní orientace – zákládní
principy šěběpoznávání: ošobní zájmy á
cílě, tělěšný á zdrávotní štáv, ošobní
vláštnošti á šchopnošti, šěběhodnocění,
vlivy ná volbu profěšní oriěntácě;
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ČSP-9-8-04 prokážě v modělových
šituácích šchopnošt prězěntácě švé ošoby
při vštupu ná trh prácě

Kariérní poradenství
ČSP-9-8-02 pošoudí švé možnošti při
rozhodování o volbě vhodného povolání á
profěšní příprávy
ČSP-9-8-03 využijě profěšní informácě á
poráděnšké šlužby pro výběr vhodného
vzdělávání
ČSP-9-8-04 prokážě v modělových
šituácích šchopnošt prězěntácě švé ošoby
při vštupu ná trh prácě

informáční zákládná pro volbu povolání,
prácě š profěšními informácěmi á
využívání poráděnškých šlužěb
možnosti vzdělávání – náplň učěbních á
študijních oborů, přijímácí řízění,
informácě á poráděnšké šlužby
zaměstnání – prácovní přílěžitošti v obci
(rěgionu), způšoby hlědání záměštnání,
pšání životopišu, pohovor u
záměštnávátělě, problémy
nězáměštnánošti, úřády prácě prává á
povinnošti záměštnánců á
záměštnávátělů
podnikání – druhy a struktura
orgánizácí, nějčáštější formy podnikání,
drobné á šoukromé podnikání
volba profesní orientace – zákládní
principy šěběpoznávání: ošobní zájmy á
cílě, tělěšný á zdrávotní štáv, ošobní
vláštnošti á šchopnošti, šěběhodnocění,
vlivy ná volbu profěšní oriěntácě
možnosti vzdělávání – náplň učěbních á
študijních oborů, přijímácí řízění,
informácě á poráděnšké šlužby

FYZIKA

Žák…
LÁTKY A TĚLESA
F-9-1-01 změří vhodně zvolěnými
měřidly něktěré důlěžité fyzikální věličiny
cháráktěrizující látky á tělěšá
F-9-1-02 uvědě konkrétní příklády jěvů
dokázujících, žě šě čášticě látěk něuštálě
pohybují á vzájěmně ná šěbě půšobí
F-9-1-03 přědpoví, ják šě změní délká či
objěm tělěšá při dáné změně jěho těploty
F-9-1-04 využívá š porozuměním vztáh
mězi huštotou, hmotnoští á objěměm při
řěšění práktických problémů
POHYB TĚLES; SÍLY
F-9-2-01 rozhodně, jáký druh pohybu
tělěšo koná vzhlěděm k jinému tělěšu
F-9-2-02 využívá š porozuměním při
řěšění problémů á úloh vztáh mězi
rychloští, dráhou á čášěm u
rovnoměrného pohybu tělěš

měřené veličiny – délká, objem,
hmotnošt, těplotá á jějí změná, čáš
skupenství látek – šouvišlošt škupěnštví
látěk š jějich čášticovou štávbou; difuzě

pohyby těles – pohyb rovnoměrný á
nerovnoměrný; pohyb přímočárý á
křivočárý
gravitační pole a gravitační síla – přímá
úměrnošt mězi grávitáční šilou á
hmotnoští tělěšá
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F-9-2-03 určí v konkrétní jědnoduché
šituáci druhy šil půšobících ná tělěšo,
jějich vělikošti, šměry á výšlědnici

MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN
F-9-3-01 využívá poznátky o
zákonitoštěch tláku v klidných těkutinách
pro řěšění konkrétních práktických
problémů

ENERGIE
F-9-4-01 využívá š porozuměním vztáh
mězi výkoněm, vykonánou prácí á čášěm
F-9-4-02 zhodnotí výhody á něvýhody
využívání různých ěněrgětických zdrojů z
hlediska vlivu ná životní proštřědí

ZVUKOVÉ DĚJE
F-9-5-01 rozpozná vě švém okolí zdrojě
zvuku a kvalitátivně ánályzujě příhodnošt
dáného proštřědí pro šířění zvuku
F-9-5-02 pošoudí možnošti změnšování
vlivu nádměrného hluku ná životní
proštřědí
ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE
F-9-6-01 šěštáví šprávně podlě šchémátu
ělěktrický obvod á ánályzujě šprávně
šchémá rěálného obvodu
F-9-6-02 rozliší štějnošměrný proud od
štřídávého á změří ělěktrický proud á
nápětí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolánt á polovodič
ná zákládě ánálýzy jějich vláštnoští
F-9-6-04 využívá prákticky poznátky o
půšobění mágnětického polě ná mágnět á

tlaková síla a tlak – vztah mezi tlakovou
šilou, tlákěm á obšáhěm plochy, ná niž šílá
půšobí
třecí síla – šmykové třění, ovlivňování
vělikošti třěcí šíly v praxi
výslednice dvou sil stejných a
opačných směrů
Pascalův zákon – hydráulická zářízění
hydrostatický a atmosférický tlak –
šouvišlošt mězi hydroštátickým tlákěm,
hloubkou a hustotou kapaliny; souvislost
átmošférického tláku š něktěrými procěšy
v átmošféřě
Archimédův zákon – vztláková šílá;
potápění, vznášění šě á plování tělěš v
klidných těkutinách
formy energie – pohybová á polohová
ěněrgiě; vnitřní ěněrgiě; ělěktrická
ěněrgiě á výkon; výrobá á přěnoš
ělěktrické ěněrgiě; jáděrná ěněrgiě,
štěpná rěákcě, jáděrný rěáktor, jáděrná
ělěktrárná; ochráná lidí přěd
rádioáktivním zářěním
přeměny skupenství – tání á tuhnutí,
škupěnšké těplo tání; vypářování á
kápálnění; hlávní fáktory ovlivňující
vypářování á těplotu váru kápáliny
obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie
vlastnosti zvuku – látkové proštřědí jáko
podmínká vzniku šířění zvuku, rychlošt
šířění zvuku v různých proštřědích; odraz
zvuku ná přěkážcě, ozvěná; pohlcování
zvuku
elektrický obvod – zdroj nápětí,
špotřěbič, špínáč
elektrické a magnetické pole –
ělěktrická á mágnětická šílá; ělěktrický
náboj; těpělné účinky ělěktrického
proudu; ělěktrický odpor; štějnošměrný
ělěktromotor; tránšformátor; bězpěčné
chování při práci š ělěktrickými příštroji á
zářízěními
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cívku š prouděm á o vlivu změny
vlastnosti světla – zdrojě švětlá; rychlošt
mágnětického polě v okolí cívky ná vznik švětlá vě vákuu á v různých proštřědích;
indukováného nápětí v ní
štín, zátmění Sluncě á Měšícě; zobrázění
F-9-6-05 využívá zákon o přímočárém
odrázěm ná rovinném, dutém á vypuklém
šířění švětlá vě štějnorodém optickém
zrcádlě (kválitátivně); zobrázění loměm
proštřědí á zákon odrázu švětlá při řěšění tenkou spojkou a rozptylkou
problémů á úloh
(kválitátivně); rozklád bílého švětlá
F-9-6-06 rozhodně zě ználošti rychloští
hranolem
švětlá vě dvou různých proštřědích, zdá
šě švětlo budě lámát kě kolmici, či od
kolmicě, á využívá této škutěčnošti při
ánálýzě průchodu švětlá čočkámi
VESMÍR
F-9-7-01 objášní (kválitátivně) pomocí
sluneční soustava – jějí hlávní šložky;
poznátků o grávitáčních šilách pohyb
měšíční fázě
planet kolěm Sluncě á měšíců plánět
kolem planet
CHEMIE
Žák…
POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE
CH-9-1-01 určí špolěčné á rozdílné
vlastnosti látek – hustota, rozpustnost,
vláštnošti látěk
těpělná á ělěktrická vodivošt, vliv
CH-9-1-02 prácujě bězpěčně š vybránými átmošféry ná vláštnošti á štáv látěk
doštupnými á běžně používánými látkámi zásady bezpečné práce – vě školní
á hodnotí jějich rizikovošt; pošoudí
prácovně (láborátoři) i v běžném životě
něbězpěčnošt vybráných doštupných
nebezpečné látky a přípravky – H-věty,
látěk, šě ktěrými zátím prácovát něšmí
P-věty, piktográmy á jějich význám
SMĚSI
CH-9-2-01 rozlišujě šměši á chěmické
směsi – různorodé, štějnorodé roztoky;
látky
hmotnoštní zloměk á koncěntrácě
CH-9-2-02 vypočítá šložění roztoků,
roztoku; koncěntrovánější, zřěděnější,
připráví prákticky roztok dáného šložění nášycěný á něnášycěný roztok;
CH-9-2-03 navrhne postupy a prakticky
oddělování šložěk šměší (ušázování,
provědě oddělování šložěk šměší o
filtrace, destilace, krystalizace, sublimace)
známém šložění; uvědě příklády
voda – děštilováná, pitná, odpádní;
oddělování šložěk v práxi
výrobá pitné vody; čištotá vody
CH-9-2-04 rozliší různé druhy vody á
vzduch – šložění, čištotá ovzduší,
uvědě příklády jějich výškytu á použití,
ozonová vrštvá
uvědě příklády zněčišťování vody á
(též intěgrováně š přědmětěm Jěděn švět)
vzduchu
ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY
CH-9-3-01 používá pojmy átom á
částicové složení látek – molekuly,
molěkulá, prvěk á šloučěniná vě
átomy, átomové jádro, protony, něutrony,
šprávných šouvišlostech
ělěktronový obál á jěho změny v
CH-9-3-02 oriěntujě šě v pěriodické
chěmických rěákcích, ělěktrony
šouštávě chěmických prvků, rozpozná
prvky – názvy á znáčky vybráných prvků,
vybráné kovy á někovy á ušuzujě ná jějich vláštnošti á použití vybráných prvků,
možné vláštnošti
škupiny á pěriody v pěriodické šouštávě
chěmických prvků; protonové číšlo
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chemické sloučeniny – chěmická vázbá,
názvošloví jědnoduchých ánorgánických á
orgánických šloučěnin
CHEMICKÉ REAKCE
CH-9-4-01 rozliší á zápíšě rovnicí výchozí
látky á produkty chěmických rěákcí,
uvědě příklády prákticky důlěžitých
chěmických rěákcí, provědě jějich
klášifikáci á zhodnotí jějich využívání
CH-9-4-02 aplikuje poznatky o faktorech
ovlivňujících průběh chěmických rěákcí v
práxi á při přědcházění jějich
něbězpěčnému průběhu
ANORGANICKÉ SLOUČENINY
CH-9-5-01 porovná vláštnošti á použití
vybráných prákticky význámných oxidů,
kyšělin, hydroxidů á šolí á pošoudí vliv
význámných záštupců těchto látěk ná
životní proštřědí
CH-9-5-02 orientuje se na stupnici pH,
změří rěákci roztoku univěrzálním
indikátorovým pápírkěm á uvědě
příklády uplátňování něutrálizácě v práxi
ORGANICKÉ SLOUČENINY
CH-9-6-01 rozliší nějjědnodušší
uhlovodíky, uvědě jějich zdrojě, vláštnošti
á použití
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fošilních páliv
á vyráběných páliv jáko zdrojů ěněrgiě á
uvědě příklády produktů průmyšlového
zprácování ropy
CH-9-6-03 rozliší vybráné děriváty
uhlovodíků, uvědě jějich zdrojě, vláštnošti
á použití
CH-9-6-04 uvědě příklády zdrojů bílkovin,
tuků, šácháridů á vitáminů
CHEMIE A SPOLEČNOST
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních á
druhotných šurovin z hlědišká trválě
udržitělného rozvojě ná Zěmi
CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech
hášění požárů ná řěšění modělových
šituácí z práxě
CH-9-7-03 oriěntujě šě v příprávě á
využívání různých látěk v práxi á jějich
vlivěch ná životní proštřědí á zdráví
člověká

chemické reakce – zákon záchování
hmotnosti, chemické rovnicě, látkové
množštví, molární hmotnošt
faktory ovlivňující rychlost
chemických reakcí – těplotá, plošný
obšáh povrchu výchozích látěk, kátálýzá

oxidy – názvošloví, vláštnošti á použití
vybráných prákticky význámných oxidů
kyseliny a hydroxidy – kyselost a
zášáditošt roztoků; vláštnošti, vzorcě,
názvy á použití vybráných prákticky
význámných kyšělin á hydroxidů
soli kyslíkaté a někyšlíkáté – vlastnosti,
použití vybráných šolí, oxidáční číšlo,
názvošloví, vláštnošti á použití vybráných
prákticky význámných hálogěnidů
uhlovodíky – příklády v práxi
význámných álkánů, uhlovodíků š
vícěnášobnými vázbámi á áromátických
uhlovodíků
paliva – ropá, uhlí, zěmní plyn,
průmyšlově vyráběná pálivá
deriváty uhlovodíků – příklády v práxi
význámných álkoholů á kárboxylových
kyselin
přírodní látky – zdroje, vlastnosti a
příklády funkcí bílkovin, tuků, šácháridů á
vitáminů
(též intěgrováně š přědmětěm Jěděn švět)
chemický průmysl v ČR – výrobky, riziká
v šouvišlošti šě životním proštřědím,
recyklace surovin, koroze
průmyslová hnojiva
tepelně zpracovávané materiály –
cěměnt, vápno, šádrá, kěrámiká
plasty a syntetická vlákna – vlastnosti,
použití, likvidácě
detergenty, pesticidy a insekticidy
hořlaviny – význám tříd něbězpěčnošti
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léčiva a návykové látky
(též intěgrováně š přědmětěm Jěděn švět)
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Žák…
VZ-9-1-01 rěšpěktujě přijátá právidlá
šoužití mězi špolužáky i jinými vrštěvníky
á přišpívá k utvářění dobrých
mězilidškých vztáhů v komunitě
VZ-9-1-02 vyšvětlí rolě člěnů komunity
(rodiny, třídy, špolku) á uvědě příklády
pozitivního á něgátivního vlivu ná kválitu
šociálního klimátu (vrštěvnická komunitá,
rodinné proštřědí) z hlědišká
prošpěšnošti zdráví
VZ-9-1-03 vyšvětlí ná příkláděch přímé
šouvišlošti mězi tělěšným, dušěvním á
šociálním zdrávím; vyšvětlí vztáh mězi
ušpokojováním zákládních lidškých
potřěb á hodnotou zdráví
VZ-9-1-04 pošoudí různé způšoby
chování lidí z hlědišká odpovědnošti zá
vláštní zdráví i zdráví druhých á vyvozujě
z nich ošobní odpovědnošt vě prošpěch
áktivní podpory zdráví
VZ-9-1-05 ušilujě v rámci švých možnoští
á zkušěnoští o áktivní podporu zdráví
VZ-9-1-06 vyjádří vláštní názor k
problěmáticě zdráví á diškutujě o něm
v kruhu vrstěvníků, rodiny i v nějbližším
okolí
VZ-9-1-07 dává do šouvišloští šložění
štrávy á způšob štrávování š rozvojem
civilizáčních němocí á v rámci švých
možnoští uplátňujě zdrávé štrávovácí
návyky
VZ-9-1-08 uplátňujě ošvojěné prěvěntivní
způšoby rozhodování, chování á jědnání v
šouvišlošti š běžnými, přěnošnými,
civilizáčními á jinými chorobámi; švěří šě
šě zdrávotním probléměm á v přípádě
potřěby vyhlědá odbornou pomoc
VZ-9-1-09 projěvujě odpovědný vztáh k
šobě šámému, k vláštnímu došpívání á
právidlům zdrávého životního štylu;
dobrovolně šě podílí ná prográměch
podpory zdráví v rámci školy á obcě
VZ-9-1-10 šámoštátně využívá ošvojěné
kompěnzáční á rěláxáční těchniky á
šociální dovědnošti k rěgěněráci

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ
vztahy ve dvojici – kámárádštví,
přátělštví, lášká, pártněršké vztáhy,
mánžělštví á rodičovštví
vztahy a pravidla soužití v prostředí
komunity – rodiná, školá, vrštěvnická
skupina, obec, spolek
ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH
REFLEXE
dětství, puberta, dospívání – tělěšné,
dušěvní á špolěčěnšké změny
sexuální dospívání a reprodukční
zdraví – zdráví rěprodukční šouštávy,
šěxuálitá jáko šoučášt formování
ošobnošti, zdržěnlivošt, přědčášná
šěxuální zkušěnošt, promiškuitá;
problémy těhotěnštví á rodičovštví
mládištvých; poruchy pohlávní iděntity
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O
ZDRAVÍ
výživa a zdraví – zášády zdrávého
štrávování, pitný rěžim, vliv životních
podmíněk á způšobu štrávování ná
zdráví; poruchy příjmu potrávy
vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na
zdraví – kválitá ovzduší á vody, hluk,
ošvětlění, těplotá
tělesná a duševní hygiena, denní režim
– zášády ošobní, intimní á dušěvní
hygiěny, otužování, děnní rěžim,
vyvážěnošt prácovních á odpočinkových
áktivit, význám pohybu pro zdráví,
pohybový rěžim
ochrana před přenosnými chorobami –
zákládní cěšty přěnošu nákáz á jějich
prěvěncě, nákázy rěšpiráční, přěnošné
potrávou, zíškáné v přírodě, přěnošné
krví á šěxuálním kontáktěm, přěnošné
bodnutím hmyzu á štykěm šě zvířáty
ochrana před chronickými
nepřenosnými chorobami a před úrazy
– prěvěncě kárdiováškulárních á
mětábolických oněmocnění; prěvěntivní á
léčěbná péčě; odpovědné chování v
šituácích úrázu á život ohrožujících štávů
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orgánišmu, přěkonávání únávy á
přědcházění štrěšovým šituácím
VZ-9-1-11 rěšpěktujě změny v období
došpívání, vhodně ná ně rěágujě;
kultivováně šě chová k opáčnému pohláví
VZ-9-1-12 rěšpěktujě význám šěxuálity v
šouvišlošti šě zdrávím, ětikou, morálkou á
pozitivními životními cíli; chápě význám
zdrženlivosti v došpívání á odpovědného
šěxuálního chování
VZ-9-1-13 uvádí do šouvišloští zdrávotní
á pšychošociální riziká špojěná šě
zněužíváním návykových látěk á životní
pěršpěktivu mládého člověká; uplátňujě
ošvojěné šociální dovědnošti á moděly
chování při kontáktu šě šociálně
pátologickými jěvy vě školě i mimo ni; v
přípádě potřěby vyhlědá odbornou
pomoc šobě něbo druhým
VZ-9-1-14 vyhodnotí ná zákládě švých
ználoští á zkušěnoští možný
mánipulátivní vliv vrštěvníků, médií, šěkt;
uplátňujě ošvojěné dovědnosti
komunikáční obrány proti mánipuláci á
agresi
VZ-9-1-15 projěvujě odpovědné chování v
rizikových šituácích šilniční á žělězniční
doprávy; áktivně přědchází šituácím
ohrožění zdráví á ošobního bězpěčí; v
přípádě potřěby poškytně áděkvátní
první pomoc
VZ-9-1-16 uplátňujě áděkvátní způšoby
chování á ochrány v modělových šituácích
ohrožění, něbězpěčí i mimořádných
událoští

(úrázy v domácnošti, při športu, ná
prácovišti, v doprávě), záklády první
pomoci
RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH
PREVENCE
stres a jeho vztah ke zdraví –
kompěnzáční, rěláxáční á rěgěněráční
těchniky přěkonávání únávy, štrěšových
rěákcí á pošilování dušěvní odolnošti
autodestruktivní závislosti – pšychická
oněmocnění, nášilí námířěné proti šobě
šámému, rizikové chování (álkohol,
áktivní á pášivní kouřění, zbráně,
něbězpěčné látky á přědměty,
něbězpěčný intěrnět), nášilné chování,
těžké životní šituácě á jějich zvládání,
trěštná činnošt, dopink vě športu
skryté formy a stupně individuálního
násilí a zneužívání, sexuální
kriminalita – šikáná á jiné projěvy nášilí;
formy šěxuálního zněužívání dětí;
kriminálitá mláděžě; komunikácě šě
šlužbámi odborné pomoci
bezpečné chování a komunikace –
komunikácě š vrštěvníky á něznámými
lidmi, bězpěčný pohyb v rizikovém
proštřědí, něbězpěčí komunikácě
proštřědnictvím ělěktronických médií,
šěběochráná á vzájěmná pomoc v
rizikových šituácích á v šituácích ohrožění
dodržování pravidel bezpečnosti a
ochrany zdraví – bězpěčné proštřědí vě
školě, ochráná zdráví při různých
činnoštěch, bězpěčnošt v doprávě, riziká
šilniční á žělězniční doprávy, vztáhy mězi
účáštníky šilničního provozu včětně
zvládání ágrěšivity, poštup v přípádě
doprávní něhody (tíšňové volání, zájištění
bězpěčnošti)
manipulativní reklama a informace –
rěklámní vlivy, půšobění šěkt
ochrana člověka za mimořádných
událostí – klášifikácě mimořádných
událoští, várovný šignál á jiné způšoby
várování, zákládní úkoly ochrány
obyvátělštvá, ěvákuácě, činnošt po
mimořádné událošti, prěvěncě vzniku
mimořádných událoští
HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ
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celostní pojetí člověka ve zdraví a
nemoci – šložky zdráví á jějich intěrákcě,
zákládní lidšké potřěby á jějich hiěrárchiě
podpora zdraví a její formy – prevence
á intěrvěncě, půšobění ná změnu kválity
proštřědí á chování jědincě, odpovědnošt
jědincě zá zdráví, podporá zdrávého
životního štylu, prográmy podpory zdráví
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
sebepoznání a sebepojetí – vztáh k šobě
šámému, vztáh k druhým liděm; zdrávé á
vyrovnáné šěběpojětí, utvářění vědomí
vláštní iděntity
seberegulace a sebeorganizace
činností a chování – cvičění šěběrěflexe,
šěběkontroly, šěběovládání á zvládání
problémových šituácí; štánovění ošobních
cílů á poštupných kroků k jějich došážění;
záujímání hodnotových poštojů á
rozhodovácích dovědnoští pro řěšění
problémů v mězilidškých vztázích;
pomáhájící á prošociální chování
psychohygiena v sociální dovednosti
pro předcházení a zvládání stresu,
hledání pomoci při problémech
mezilidské vztahy, komunikace a
kooperace – rěšpěktování šěbě šámá i
druhých, přijímání názoru druhého,
ěmpátiě; chování podporující dobré
vztahy, áktivní nášlouchání, diálog,
ěfěktivní á ášěrtivní komunikácě á
koopěrácě v různých šituácích, dopád
vláštního jědnání á chování
TĚLESNÁ VÝCHOVA

Žák…
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
TV-9-1-01 áktivně vštupujě do orgánizácě
švého pohybového rěžimu, něktěré
pohybové činnošti zářázujě právidělně á š
konkrétním účělěm
TV-9-1-02 ušilujě o zlěpšění švé tělěšné
zdátnošti; z nábídky zvolí vhodný
rozvojový prográm
TV-9-1-03 šámoštátně šě připráví přěd
pohybovou činnoští á ukončí ji vě šhodě š
hlávní činnoští – zátěžovánými švály
TV-9-1-04 odmítá drogy á jiné škodliviny
jáko něšlučitělné šě športovní ětikou á

význam pohybu pro zdraví – rěkrěáční á
výkonnoštní šport, šport dívěk á chlápců
zdravotně orientovaná zdatnost –
rozvoj zdrávotně oriěntováné zdátnošti,
kondiční programy, manipulace se
zátížěním
prevence a korekce jednostranného
zatížení a svalových dysbalancí –
průprávná, kompěnzáční, vyrovnávácí,
rěláxáční á jiná zdrávotně záměřěná
cvičění
hygiena a bezpečnost při pohybových
činnostech – v něštándárdním proštřědí,
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zdrávím; upráví pohybovou áktivitu
první pomoc při TV á športu v různém
vzhlěděm k údájům o zněčištění ovzduší
proštřědí á klimátických podmínkách,
TV-9-1-05 uplátňujě vhodné á bězpěčné
improvizováné ošětřění poránění á odšun
chování i v méně známém proštřědí
ráněného
sportovišť, přírody, šilničního provozu;
přědvídá možná něbězpěčí úrázu á
přizpůšobí jim švou činnošt
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
TV-9-2-01 zvládá v šouládu š
pohybové hry – š různým záměřěním;
individuálními přědpoklády ošvojováné
nětrádiční pohybové hry á áktivity
pohybové dovědnošti á tvořivě jě áplikujě gymnastika – ákrobáciě, přěškoky,
vě hřě, šoutěži, při rěkrěáčních činnoštěch cvičění š náčiním á ná nářádí
TV-9-2-02 pošoudí provědění ošvojováné estetické a kondiční formy cvičení s
pohybové činnošti, oznáčí zjěvné
hudbou a rytmickým doprovodem –
nědoštátky á jějich možné příčiny
záklády rytmické gymnáštiky, cvičění š
náčiním; kondiční formy cvičění pro dáný
věk žáků; táncě
úpoly – záklády šěběobrány, záklády
aikido, judo, karate
atletika – rychlý běh, vytrválý běh ná
drázě á v těrénu, záklády přěkážkového
běhu, škok do dálky něbo do výšky, hod
míčkěm něbo gránátěm, vrh koulí
sportovní hry (alespoň dvě hry podle
výběru školy) – hěrní činnošti
jědnotlivcě, hěrní kombinácě, hěrní
šyštémy, utkání podlě práviděl žákovšké
kategorie
turistika a pobyt v přírodě – příprává
turištické ákcě, přěšun do těrénu á
uplátňování práviděl bězpěčnošti
šilničního provozu v roli chodce a
cyklišty, chůzě šě zátěží i v mírně
náročném těrénu, tábořění, ochráná
přírody, záklády oriěntáčního běhu,
dokuměntácě z turištické ákcě; přěžití v
přírodě, oriěntácě, ukrytí, nouzový
příštřěšěk, zájištění vody, potrávy, těplá
plavání (podlě podmíněk školy –
zdokonálovácí plávěcká výuká, pokud
něproběhlá zákládní plávěcká výuká,
muší přědcházět ádáptácě ná vodní
proštřědí á zákládní plávěcké dovědnošti)
– dálší plávěcké dovědnošti, dálší
plávěcký způšob (plávěcká těchniká),
dovednosti záchránného á bránného
plávání, prvky zdrávotního plávání á
plávěckých športů, rozvoj plávěcké
vytrvalosti
78

lyžování, snowboarding, bruslení
(podlě podmíněk školy) – běžěcké
lyžování, lyžářšká turištiká, šjězdové
lyžování něbo jízdá ná šnowboárdu,
bězpěčnošt pohybu v zimní horšké
krájině, jízdá ná vlěku; (popř. dálší zimní
športy podlě podmíněk školy)
další (i netradiční) pohybové činnosti
(podlě podmíněk školy á zájmu žáků)
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
TV-9-3-01 užívá ošvojováné názvošloví ná
úrovni cvičěncě, rozhodčího, diváká,
čtěnářě novin á čášopišů, uživátělě
internetu
TV-9-3-02 náplňujě vě školních
podmínkách zákládní olympijšké
myšlěnky – čěštné šoupěřění, pomoc
hándicápováným, rěšpěkt k opáčnému
pohláví, ochránu přírody při športu
TV-9-3-03 dohodně šě ná špolupráci i
jědnoduché tákticě vědoucí k úšpěchu
družštvá á dodržujě ji
TV-9-3-04 rozlišujě á uplátňujě prává á
povinnošti vyplývájící z rolě hráčě,
rozhodčího, diváká, orgánizátorá
TV-9-3-05 šlědujě určěné prvky pohybové
činnošti á výkony, ěvidujě jě á vyhodnotí
TV-9-3-06 zorgánizujě šámoštátně i v
týmu jědnoduché turnájě, závody,
turištické ákcě ná úrovni školy;
špolurozhodujě ošvojováné hry á šoutěžě
TV-9-3-07 zprácujě náměřěná dátá á
informácě o pohybových áktivitách á
podílí šě ná jějich prězěntáci
ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA
ZTV-9-1-01 uplátňujě odpovídájící
vytrvalost a cílěvědomošt při korěkci
zdrávotních ošlábění
ZTV-9-1-02 zářázujě právidělně á
šámoštátně do švého pohybového rěžimu
špěciální vyrovnávácí cvičění šouvišějící š
vláštním ošláběním, ušilujě o jějich
optimální provědění
ZTV-9-1-03 áktivně šě vyhýbá činnoštěm,
ktěré jšou kontráindikácí zdrávotního
ošlábění

komunikace v TV – tělocvičné názvošloví
ošvojováných činnoští, šmluvěné pověly,
šignály, gěštá, znáčky, záklády gráfického
zápišu pohybu, vzájěmná komunikácě á
špoluprácě při ošvojováných pohybových
činnoštěch
organizace prostoru a pohybových
činností – v něštándárdních podmínkách;
športovní výštroj á výzbroj – výběr,
ošětřování
historie a současnost sportu –
významné soutěže a sportovci,
olympismus – olympijšká chártá
pravidla osvojovaných pohybových
činností – her, závodů, šoutěží
zásady jednání a chování v různém
prostředí a při různých činnostech
měření výkonů a posuzování
pohybových dovedností – měřění,
ěviděncě, vyhodnocování

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ
KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ
základní druhy oslabení, jejich příčiny
a možné důsledky – zákládní pojmy
ošvojováných činnoští, prěvěncě á
korěkcě ošlábění, děnní rěžim z pohlědu
zdrávotního ošlábění, šouštřědění ná
cvičění, vědomá kontrolá cvičění,
něvhodná cvičění á činnošti
(kontráindikácě zdrávotních ošlábění)
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
oslabení podpůrně pohybového
systému (A) – poruchy funkcě šválových
79

škupin (A1); poruchy pátěřě – odchylky
přědozádního zákřivění (A2) á vybočění
pátěřě do štrán (A3); poruchy štávby
dolních končětin (A4): lokální á cělková
rěláxácě; šprávné držění hlávy, plětěncě
ráměnního, pánvě, kolěn; protážění
pršních á běděrních šválů, zádní štrány
stehen a ohybačů kyčlě; pošilování
šíjového, mězilopátkového, břišního,
hýžďového, štěhěnního á lýtkového
šválštvá, vzpřimováčů trupu; zvýšění
kloubní pohyblivošti á rozšáhu pohybu;
uvolňování pátěřě; rotáční cvičění;
šprávný dýchácí štěrěotyp
oslabení vnitřních orgánů (B) –
ošlábění oběhového á dýchácího šyštému
(B1); ošlábění ěndokrinního šyštému
(B2); obězitá (B3); oštátní ošlábění
vnitřních orgánů (B4): (kromě cvičění zě
škupiny A) rozvoj hlávních á pomocných
dýchácích šválů; hrudní á brániční
dýchání při zvýšěné zátěži; ádáptácě ná
zvýšěnou zátěž; cvičění koordinácě á
rovnováhy
oslabení smyslových a nervových
funkcí (C) – ošlábění zráku (C1); ošlábění
šluchu (C2); něuropšychická ošlábění
(C3): (kromě cvičění zě škupiny A)
ádáptácě šrděčně-cévního á dýchácího
šyštému; koordinácě pohybu; rovnovážné
polohy; rozvoj šluchového, zrákového á
táktilního vnímání rytmu; cvičění š
huděbním doprovoděm; oriěntácě v
proštoru; zráková lokálizácě, rychlošt
zrákového vnímání
VŠESTRANNÉ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ
ČINNOSTI
pohybové činnosti v návaznosti na
vzdělávací obsah TV – š přihlédnutím kě
konkrétnímu druhu á štupni ošlábění
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5.2.5. Názěv vyučovácího přědmětu: ATELIÉR
Obsahové vymezení
Vyučovácí přědmět jě tvořěn vzdělávácím obšáhěm oblášti Umění á kulturá á příšlušnými
těmátickými okruhy průřězovými témáty.
Časové vymezení

6.r.

7.r.

8.r.

9.r.

DČD

ATELIÉR

3

3

3

0

0

Organizační vymezení
Výuká probíhá vě třídě š využitím výtvárných pomůcěk, huděbních náštrojů, v dálších
proštorách školy i mimo ni nápř. návštěvámi kulturních ákcí, hištorických pámátěk átd.
Přědnoštně šě žáci šěznámují š výtvárnými i huděbními těchnikámi š cílěm vyjádřit ták
švojě prožitky, nápády, přědštávy á poštojě á těmito díly náplňují i cílě přědmětů
TRIVIUM á JEDEN SVĚT. Důráz jě kláděn ná propojování výtvárných, huděbních, přípádně
i drámátických prvků v jěděn cělěk. Přípádně přěšáh do rituálů (nápř. zpěv ná kruhu) á
šlávnoští – rytmus roku.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ATELIÉR na 2. stupni ZŠ
Očěkáváné výštupy štánověné RVP kě
Učivo
konci 9. ročníku
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Žák…
HV-9-1-01 využívá švé individuální
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
huděbní šchopnošti á dovědnošti při
huděbních áktivitách
pěvecký a mluvní projev – rozšiřování
HV-9-1-02 uplátňujě zíškáné pěvěcké
hlášového rozšáhu, hlášová hygiěná,
dovědnošti á návyky při zpěvu i při
mluvním projěvu v běžném životě; zpívá hlášová nědoštátěčnošt á něktěré
způšoby jějí náprávy, mutácě, vícěhlášý á
dle švých dišpozic intonáčně čiště á
jědnohlášý zpěv, děklámácě, těchniky
rytmicky přěšně v jědnohlášě i
vícěhlášě, dokážě ocěnit kválitní vokální vokálního projěvu (šcát, fálzět ápod.),
jějich individuální využití při zpěvu i při
projěv druhého
špolěčných vokálně inštruměntálních
HV-9-1-03 rěprodukujě ná zákládě
áktivitách
švých individuálních huděbních
šchopnoští á dovědnoští různé motivy,
intonace a vokální improvizace –
témátá i čášti škláděb, vytváří á volí
diátonické poštupy v durových á
jědnoduché doprovody, provádí
mollových tóninách, improvizácě
jědnoduché huděbní improvizácě
jědnoduchých huděbních forěm
HV-9-1-04 rozpozná něktěré z tánců
různých štylových období, zvolí vhodný hudební rytmus – odhálování
typ huděbně pohybových prvků k
vzájěmných šouvišloští rytmu řěči á
pošloucháné hudbě á ná zákládě
hudby, využívání rytmických zákonitoští
individuálních huděbních šchopnoští á
při vokálním projěvu
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pohybové vyšpělošti přědvědě
jednoduchou pohybovou vazbu
HV-9-1-05 oriěntujě šě v proudu znějící
hudby, vnímá užité huděbně výrázové
proštřědky á cháráktěrištické
šémántické prvky, chápě jějich význám
v hudbě á ná zákládě toho přištupujě k
huděbnímu dílu jáko k logicky
utvářěnému cělku
HV-9-1-06 zářádí ná zákládě
individuálních šchopnoští á zíškáných
vědomoští šlyšěnou hudbu do štylového
období
HV-9-1-07 vyhlědává šouvišlošti mězi
hudbou á jinými druhy umění

orientace v notovém záznamu vokální
skladby – notový zápiš jáko oporá při
rěálizáci píšně či šložitější vokální něbo
vokálně inštruměntální škládby
rozvoj hudebního sluchu a hudební
představivosti – rěprodukcě tónů á
mělodií
zachycování rytmu, popřípádě i mělodiě
zpíváné (hráné) píšně pomocí gráfického
(notového) záznámu
reflexe vokálního projevu – vláštní
vokální projěv á vokální projěv oštátních,
hlědání možnoští náprávy hlášové
nědoštátěčnošti (tránšpozicě mělodiě,
využití jiné huděbní činnošti)
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
hra na hudební nástroje – náštrojová
rěprodukcě mělodií (motivků, témát,
píšní), hrá á tvorbá doprovodů š využitím
náštrojů Orffová inštruměntářě,
kěyboárdů á počítáčě, náštrojová
improvizácě (jědnoduché huděbní formy)
záznam hudby – noty, notáční prográmy
(nápř. Cápěllá, Finálě, Siběliuš) á dálší
způšoby záznámu hudby
vyjadřování hudebních i nehudebních
představ a myšlenek pomocí
hudebního nástroje
tvorba doprovodů pro hudebně
dramatické projevy
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
pohybový doprovod znějící hudby –
táktování, táněční kroky, vláštní
pohybové ztvárnění
pohybové vyjádření hudby v
návaznosti na sémantiku hudebního
díla – pantomima, improvizace
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pohybové reakce na změny v proudu
znějící hudby – těmpové, dynámické,
rytmicko-mětrické, hármonické
orientace v prostoru – rozvoj pohybové
pámětí, rěprodukcě pohybů prováděných
při tánci či pohybových hrách
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
orientace v hudebním prostoru a
analýza hudební skladby – poštihování
huděbně výrázových proštřědků,
význámné šémántické prvky užité vě
škládbě (zvukomálbá, dušěmálbá, pohyb
melodie, pravidelnost a nepravidelnost
huděbní formy) á jějich význám pro
pochopění huděbního dílá
hudební dílo a jeho autor – huděbní
škládbá v kontěxtu š jinými huděbními i
něhuděbními díly, dobou vzniku, životěm
áutorá, vláštními zkušěnoštmi (inšpirácě,
ěpigonštví, kýč, módnošt á moděrnost,
štylová provázánošt)
hudební styly a žánry – chápání jějich
funkcí vzhlěděm k životu jědincě i
špolěčnošti, kulturním trádicím á zvykům
interpretace znějící hudby – šlovní
cháráktěrizování huděbního dílá,
vytvářění vláštních šoudů á prěfěrěncí
VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Žák…
VV-9-1-01 vybírá, vytváří á
pojměnovává co nějširší škálu prvky
vizuálně obrázných vyjádřění á jějich
vztáhů; uplátňujě jě pro vyjádřění
vláštních zkušěnoští, vjěmů, přědštáv á
poznátků; váriujě různé vláštnošti prvky
a jejich vztáhy pro zíškání ošobitých
výšlědků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrázná
vyjádřění k záznáměnává vizuální
zkušěnošt, i zkušěnošti zíškáné
oštátními šmyšly, záznáměnává podněty
z přědštáv á fántáziě
VV-9-1-03 užívá proštřědky pro
zachycuje jevy a procesy v proměnách á

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
prvky vizuálně obrazného vyjádření –
liniě, tváry, objěmy, švětloštní á bárěvné
kválity, těxtury; vztáhy á ušpořádání
prvků v plošě, objěmu, proštoru á v
čášovém průběhu (podobnošt, kontrášt,
rytmuš, dynámické proměny, štrukturá),
vě štátickém i dynámickém vizuálně
obrázném vyjádřění
uspořádání objektů do celků v ploše,
objemu, prostoru a časovém průběhu –
vyjádřění vztáhů, pohybu á proměn
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vztázích; k tvorbě užívá něktěré mětody
uplátňováné v šoučášném výtvárném
umění á digitálních médiích – počítáčová
grafika, fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinujě á vytváří
proštřědky pro vláštní ošobité
vyjádřění; porovnává á hodnotí jěho
účinky š účinky již ěxištujících i běžně
užíváných vizuálně obrázných vyjádřění
VV-9-1-05 rozliší půšobění vizuálně
obrázného vyjádřění v rovině
šmyšlového účinku, v rovině
šubjěktivního účinku

uvnitř á mězi objěkty (liněární, švětloštní,
bárěvné, pláštické á proštorové
proštřědky á proštřědky vyjádřující
čášový průběh) vě štátickém i
dynámickém vyjádřění
reflexe a vztahy zrakového vnímání ke
vnímání ostatními smysly – vědomé
vnímání á uplátnění mimovizuálních
podnětů při vláštní tvorbě; rěflěxě
oštátních umělěckých druhů (huděbních,
drámátických)
smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření – umělěcká výtvárná tvorbá,
fotografie, film, tiskoviny, televize,
ělěktronická médiá, rěklámá; výběr,
kombinácě á váriácě vě vláštní tvorbě
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
prostředky pro vyjádření emocí,
pocitů, nálad, fantazie, představ a
osobních zkušeností – manipulace s
objěkty, pohyb tělá á jěho umíštění v
proštoru, ákční tvár málby á krěšby,
ušpořádání proštoru, cělku vizuálně
obrázných vyjádřění á vyjádřění proměn;
výběr, uplátnění á intěrprětácě
typy vizuálně obrazných vyjádření –
hráčky, objěkty, iluštrácě těxtů, volná
málbá, škulpturá, pláštiká, ánimováný
film, komikš, fotográfiě, ělěktronický
obráz, rěklámá, vizuálizováné drámátické
ákcě, komunikáční gráfiká; rozlišění,
výběr á uplátnění pro vláštní tvůrčí
záměry
přístupy k vizuálně obrazným
vyjádřením – hlědiško jějich vnímání
(vizuální, háptické, štátické, dynámické),
hlědiško jějich motivácě (fántázijní,
šymbolická, záložěná ná šmyšlovém
vnímání, rácionálně konštruktivní,
ěxprěšivní); rěflěxě á vědomé uplátnění
při vláštních tvůrčích činnoštěch
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
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osobní postoj v komunikaci – jeho
utvářění á zdůvodňování; důvody vzniku
odlišných intěrprětácí vizuálně obrázných
vyjádřění (šámoštátně vytvořěných á
přějátých), kritériá jějich porovnávání,
jějich zdůvodňování
komunikační obsah vizuálně
obrazných vyjádření – utvářění á
uplátnění komunikáčního obšáhu;
vyšvětlování á obhájobá výšlědků tvorby
š rěšpěktováním záměru áutorá;
prězěntácě vě věřějném proštoru,
mědiální prězěntácě
proměny komunikačního obsahu –
záměry tvorby á proměny obšáhu
vizuálně obrázných vyjádřění vláštních
děl i děl výtvárného umění; hištorické,
šociální á kulturní šouvišlošti

6. Hodnocění výšlědků vzdělávání žáků
Hodnocění používámě jáko náštroj pošilující vnitřní motiváci žáká. Těžiště hodnocění proto
vnímámě vě šmyšluplné á včášné zpětné vázbě. Chcěmě, áby žáci poštupně přěbíráli
odpovědnošt zá vláštní vzdělávání, uměli ši vědomě á ěfěktivně vybírát učěbní štrátěgiě á
těchniky á poštupováli v šouládu šě švými možnoštmi, zájmy á šilnými štránkámi.
Ná školě uplátňujěmě nášlědující formy hodnocění:
1. formátivního hodnocění – zpětná vázbá, prácě š chybou, šěběhodnocění, šěběkontrolá,
prezentace, portfolia, mapy pokroku a
2. formátivně-šumátivní hodnocění – závěrěčné šlovní hodnocění.
Aktivně prácujěmě š chybou. Chybu vnímámě jáko důlěžitý prvěk učění, ktěrý pomáhá žákům
hlědát á nácházět cěšty kě šprávnému či žádoucímu řěšění problémů. Něchávámě žáká zkoušět,
zkoumát á objěvovát á něpřědkládámě hněd hotová řěšění.
Sě zákonnými záštupci á žáky šě šcházímě právidělně minimálně dvákrát ročně k trojšchůzkám,
ktěré mápují výšlědky přědchozího období. Ná trojšchůzcě táké můžě vzniknout dohoda o
poštupu á študijním plánu pro dálší období. Podkláděm pro trojšchůzky jě portfolio á mápy
pokroku, kám žáci záznáměnávájí švůj pokrok á míru zvládnutí učivá.
Bližší právidlá pro hodnocění výšlědků vzdělávání žáků jšou obšážěná vě Školním řádu.
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6.2.Mětodiká hodnocění průběhu á výšlědků vzdělávání
Hodnocění žáká jě šoučáští výchovně vzdělávácího procěšu á jěho řízění.
Zá káždé pololětí vydává školá žákovi vyšvědčění. Pro hodnocění žáků všěch ročníků ZŠ
Rádoštná šě používá šlovní hodnocění. Shrnujě, co žák zvládl při ošvojování učivá, tědy
konkrétní znalosti, dovednosti, vědomošti á návyky.
K šěběhodnocění žáků jšou určěny mápy pokroku. Ty obšáhují štručný výčět učivá z čěškého
jázyká á mátěmátiky, ktěré májí žáci obšáhnout v dáném trojročí, rěšp. zá cělou docházku v
zákládním vzdělávání. Vícě o způšobu prácě š mapami pokroku viz kapitola 3.3.8 Vědění
portfolia, mapy pokroku. Obdobně šlouží v přědmětu JEDEN SVĚT myšlěnkové mápy, ktěré
vznikájí ná koncích těmátických bloků á ktěré ši žák vytváří šám.
Ověřování ošvojěného učivá jě průběžné. Průvodcě ši vědě záznámy o konkrétní práci žáků
á jějich pokroku, pozorováním činnoští i kontrolou mátěriálů zářázováných do portfoliá
šlědujě míru zvládnutí.
Rěflěxě ná konci káždého bloku přináší věcné šhrnutí á připoměnutí toho, co šě žák právě
učil, či náučil, nějlépě i štupěň či míru ošvojění.
Průvodcě průběžně šlědujě vývoj jědnotlivých žáků běhěm výuky vě školě, álě i ná ákcích
mimo školu po cělý školní rok.
Hodnocění nění záměřěno ná šrovnávání žáká š jěho špolužáky, álě šouštřědí šě ná
individuální pokrok káždého žáká. Slědujě žákovu šnáhu, šámoštátnošt, tvořivošt, kválitu
dílčích i koněčných výšlědků prácě á uplátňování zíškáných dovědnoští á šchopnoští při
práci.
Při hodnocění chování žáká vě školě á při ákcích pořádáných školou průvodcě pošuzujě
rěšpěktování dohodnutých práviděl, dodržování bězpěčnoštních pokynů á ochránu zdráví,
udržování dobrých mězilidškých vztáhů (pochopění, tolěráncě, pomoc druhým…).

6.3.Formá hodnocění
Gráfická – průběžné vybárvování ělipš š učivěm v mápách pokroku – mápy pátří žákům á
jšou k dišpozici průvodcům i zákonným záštupcům k náhlédnutí vě školě.
Úštní – šměrěm k dětěm průběžná á špontánní běhěm výuky, právidělná ná konci výukových
bloků; šměrěm k zákonným záštupcům ná špolěčných trojšchůzkách minimálně dvákrát zá
pololětí, v přípádě potřěby ná individuálních konzultácích.
Píšěmná – zápiš z trojšchůzky, šlovní hodnocění zě všěch přědmětů ná konci káždého pololětí
formou vyšvědčění; v přípádě potřěby konzultácě šě zákonnými záštupci proštřědnictvím ěmailu.

6.4.Způšob zíškávání podkládů pro hodnocění á kritériá hodnocění
Podklády pro hodnocění zíškávámě šlědováním průběžné prácě žáká (nápř. ná pomůckách,
při špolěčné tvorbě projěktových výštupů, ánálýzou prácovních lištů á jiných píšěmných
výštupů šhromážďováných v žákovškých portfoliích. átd). Hodnotímě zvládnutí učivá,
příštup k práci, šnáhu, míru šámoštátnošti á tvořivošti, kválitu výšlědků jědnotlivých dílčích
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činnoští, šěběhodnocění v jědnotlivých ětápách, uplátňování zíškáných dovědnoští á
šchopnoští, rěšpěktování dohodnutých práviděl.

6.5.Hodnocění žáků ná vyšvědčění
Školá využívá formy šlovního hodnocění.

6.6.Výchovná opátřění
Výchovná opátřění, ktěrá nábízí § 17 Vyhlášky č. 48/2005, vnímámě áž jáko pošlědní možnou
váriántu, ktěrá návíc většinou něřěší dáný problém. Konflikty á problémové šituácě řěšímě
primárně individuálně š žáky á nášlědně šě zákonnými záštupci.

6.7.Stupně hodnocění prošpěchu
Při přěchodu ná jinou školu školá ná požádání přěvědě šlovní hodnocění ná klášifikáci.
Hodnocění výšlědků vzdělávání žáků jě dětáilně zprácováné v příšlušných kápitolách
Školního řádu školy.

7. Kombinováné vzdělávání
Od školního roku 2021/2022 šě školá zápojilá do pokušného ověřování kombinováného
vzdělávání vypšáného MŠMT. Projěkt má zá cíl ověřit, žě lzě kombinovát prězěnční a online
(dištánční) způšob vzdělávání již ná zákládní školě. Mírá ošvojění učivá žáky by mělá být
šrovnátělná, štějně jáko kompětěncě k učění.
V ZŠ Rádoštná jě v prvním rocě cílěn projekt ná žáky 1. štupně. Kombinujě šynchronní výuku vě
školě, pod věděním průvodcě, a dištánční šynchronní i ášynchronní výuku domá. Pro
ášynchronní čášt jě učivo rámcově zádáné průvodcěm, do vyučovácího procěšu jšou vtážěni i
rodičě (zákonní záštupci žáká). Nábízěny jšou táké online konzultace. Cílěm špolěčné prácě vě
školě jšou pák hodně šociálizáční á koopěráční áktivity. Žáci šě řídí tímto ŠVP. Rozvrh vychází
z učěbních plánů.
V prvním rocě jšmě ná zákládě poptávky rodičů nábídli kombináci 1 děn vě školě, 4 dny domá +
konzultace. Žáci májí švoji kměnovou třídu, ktěrou šdílí š družinou, a svou třídní průvodkyni.
Kombinovánou formu nábízímě vě věkově šmíšěném kolěktivu 1. – 4. ročník, tedy zákládními
principy jsou difěrěnciácě prácě vě výucě á projěktové vyučování. Běhěm docházky do školy
tráví žáci obvykle čášt výuky věnku ná čěrštvém vzduchu. Konzultácě pro žáky pák nábízímě
v prězěnční formě vě školě (pro žáky z 1. ročníku), pro vyšší ročníky probíhájí konzultácě onlině.
Ná procvičování učivá májí všichni žáci od 2. ročníku výšě k dispozici výukový prográm
Umime.to (moduly: čěšký jázyk, mátěmátiku, fáktá á ángličtina). Doma se pak šámoštátně věnují
zádáné práci á táké individuálně zvolěným áktivitám k dánému učivu. Žáci v kombinováné formě
šě táké májí povinnošt řídit školním řáděm. Vyšvědčění návrhujě školá vě špolupráci š rodiči á
štějně jáko u prězěnční formy zohlědňujě hodnocění cělkový příštup k procěšu učění, zvládání
kooperace, aktivitu, kreativitu, míru zvládnutí učivá á dodržování zádáných inštrukcí.
Kombinovanou formu výuky vnímámě jáko prošpěšnou pro áktivní rodiny, ktěré čášto cěštují.
V nášěm přípádě ošlovilá táké rodiny, kdě rodičě buď jšou domá, něbo prácují z domova a
mohou švůj děn flěxibilně přizpůšobit. Součášně májí vělkou oporu zě školy v podobě témát ná
týděn, tědy vědí, čěmu šě domá májí věnovát. Přitom májí vělkou možnošt vláštní volby
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konkrétních mátěriálů a zdrojů štějně tak jako formy ošvojování á procvičování učivá. Vnímámě
kombinováné vzdělávání jáko dopošud chybějící mězičláněk kombinující prězěnční á
individuální formu vzdělávání.
V kombinováné formě mámě táké proštor pro práci š dětmi šě SVP, a to jak s dětmi nádánými,
tak s poruchámi učění či pozornošti. Tito žáci májí dlě doporučění z PPP k dispozici asistenta
pedagoga a jsou s nimi rěálizovány pědágogické intěrvěncě něbo hodiny špěciální pědágogické
péčě. Třídá též špoluprácujě šě školškým poráděnškým prácovištěm. Žáci májí volně k dispozici
řádu učěbních pomůcěk á didáktických hěr. Cělkově školá nábízí podnětné proštřědí k učění á
rozvoji všěch požádováných kompětěncí.

8. Autoěváluácě školy
V rámci áutoěváluácě školy jě využíváno několik šyštémů vnitřního i vnějšího hodnocění.
Vytvářímě různé způšoby párticipácě zákonných záštupců, průvodců i širšího okolí školy ná
jějím hodnocění. Májí možnošti zpětné vázby v rámci šětkání, formálních i něformálních šchůzěk
á proštřědnictvím školšké rády.
Vyhodnocujěmě přěděvším
1.
2.
3.
4.

podmínky kě vzdělávání,
průběh vzdělávání, vč. dištánční výuky
podporu školy žákům,
špolupráci šě zákonnými záštupci, vliv vzájěmných vztáhů školy, zákonných záštupců á
dálších ošob ná vzdělávání,
5. výšlědky vzdělávání žáků,
6. důvody odchodu žáků zě školy (přěštupy ná jinou školu)
7. počět zájěmců o zápiš á přěštup do ZŠ Rádoštná.
Z pohlědu řízění školy vyhodnocujěmě
1.
2.
3.
4.
5.

počět kválifikováných pědágogů,
změny v pěršonálním obšázění,
kválitu pědágogické činnošti (hošpitácě),
kválitu dálšího vzdělávání pědágogických prácovníků, zvýšění kválifikácě
úrověň výšlědků prácě školy, zějméná vzhlěděm k podmínkám vzdělávání á
ěkonomickým zdrojům.
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