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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
1.1

Zaměření školy

Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Má ho vybavit vším potřebným pro úspěšný a radostný život. Klademe
důraz na individuální potřeby a odlišnosti žáků dle IVP. Vytváříme prostor pro individuální postupy a způsoby jednání, chování a komunikace, které žáci potřebují
v běžném životě a které jsou založeny na praktických dovednostech.
1.2

Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k naplňování klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení
• poskytováním a zařazováním co nejširšího spektra učebních metod, způsobů a praktických činností a kladnou průběžnou motivací vedeme žáky k osvojení a
k praktickému využívání naučených metod a postupů
• průběžným využíváním pochvaly a soustavným povzbuzováním podněcujeme žáky k zájmu o další učení a získávání nových poznatků
Kompetence k řešení problémů
• zařazováním a využíváním modelových situací vedeme žáky k objevování vhodných způsobů řešení běžných životních situací, k překonávání životních
překážek přiměřeně ke svým možnostem a k rozvíjení schopnosti nenechat se odradit nezdarem
• zadáváním praktických úkolů rozvíjíme u žáků schopnost samostatně hledat pomoc při řešení problémů
Kompetence komunikativní
• komunikací se žáky na úrovni jim srozumitelné vytváříme a rozvíjíme u žáků schopnost komunikovat a tím posilujeme schopnost využívat komunikační
dovednosti při navazování sociálních vztahů
Kompetence sociální a personální
• poskytováním a zařazováním co nejširšího spektra modelových situací a her rozvíjíme u žáků schopnost podílet se na jednoduchých činnostech spojených
s každodenním životem v rodině i společnosti
• průběžným využíváním pochvaly, vyzdvihováním kladných stránek osobnosti žáka a povzbuzováním podněcujeme žáky k vlastnímu uvědomování si sebe
sama a posilujeme jejich zdravé sebevědomí a tím rozvíjíme u žáků schopnost uvědomovat si svou hodnotu při vystupování v neznámém prostředí
Kompetence občanské
• na základě rozboru příkladů z běžného života vedeme žáky k rozlišování dobrých a špatných návyků v celkové životosprávě člověka a tím k výběru vlastních
postupů k vytváření hodnotného (vlastního) životního stylu a k ochraně životního prostředí
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Kompetence pracovní
• vysvětlováním a opakováním základních hygienických pravidel a vlastním příkladem vedeme žáky k jejich postupnému přijetí a dodržování a ke schopnosti
zvládat dle svých možností základní sebeobslužné činnosti
• názorným předváděním pracovních postupů a činností a dostatečným časovým prostorem k individuálnímu procvičení činnosti vedeme žáky k osvojení
základních pracovních dovedností
• vlastním osobním příkladem a objasňováním důležitosti zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního prostředí vedeme žáky
k vytváření a rozvíjení dovednosti tyto zásady respektovat a uplatňovat při pracovních činnostech
1.3

Začlenění průřezových témat

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná
nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah formou
projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Samostatný předmět je věnován Osobnostní a sociální výchově., na
kterou klademe velký důraz.

PT1
PT2
PT3
PT4
PT5
PT6

Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova

Vysvětlivky:
PŘ/INT = daný tematický okruh je součástí přírodopisu, a to formou integrace
SP
= samostatný předmět
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Osobnostní a sociální výchova

tematické okruhy

5.

6.

7.

8.

MA/INT

D/INT

AJ/INT

ORV/INT

ČJ/INT

9.

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena

TV/INT

Kreativita

ČJ/INT

TV/INT

PČ/INT
PČ/INT

VV/INT

SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Poznávací schopnosti

PČ/INT

Z/INT
ČJ/INT

Mezilidské vztahy
Komunikace
Spolupráce a soutěživost

PŘ/INT
PČ/INT
ČJ/INT
HV/INT

INF/INT

ORV/INT

ČJ/INT

8.

9.

PČ/INT

MORÁLNÍ ROZVOJ
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika

INF/INT
PČ/INT

INF/INT
ČJ/INT

MA/INT

Výchova demokratického občana

tematické okruhy

5.

Občanská společnost a škola

7.

ORV/INT

Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v politickém
životě
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

6.

AJ/INT
MA/INT
VL/INT
MA/INT
VL/INT

D/INT
D/INT
Z/INT
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

tematické okruhy

5.

6.

7.

Evropa a svět nás zajímá

HV/INT

Objevujeme Evropu a svět

VV/INT

8.

9.

ORV/INT
Z/INT
HV/INT

Jsme Evropané

ORV/INT

Multikulturní výchova

tematické okruhy

5.

6.

7.

Kulturní rozdíly
Lidské vztahy
Etnický původ

8.

9.

PŘ/INT
VL/INT
TV/INT
VL/INT

ORV/INT

Multikulturalita

AJ/INT

Princip sociálního smíru a solidarity

INF/INT

INF/INT

Z/INT
D/INT

Environmentální výchova

tematické okruhy
Ekosystémy

5.

6.

7.

PŘ/INT
PŘ/INT
PŘ/INT

9.
PŘ/INT

Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

8.

Z/INT

CH/INT
CH/INT
F/INT
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Mediální výchova
5.

6.

7.

8.

9.

RECEPTIVNÍ ČINNOSTI
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti

ČJ/INT

ČJ/INT

VV/INT

Z/INT

D/INT

ČJ/INT

TV/INT

PRODUKTIVNÍ ČINNOSTI:
Tvorba mediálního sdělení

ČJ/INT

VV/INT

2. UČEBNÍ PLÁN
Učební plán výběrem a skladbou vyučovacích předmětů pokrývá všechny vzdělávací oblasti RVP ZŠ - příloze upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním
postižením.
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UČEBNÍ PLÁN pro žáky s LMP – 1.stupeň
vzdělávací
oblast

ročník
předmět
Český jazyk

celkem
1. – 5.
ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6

6

8

6

7

33

-

-

-

2

2

4

4

4

4

5

5

22

-

-

-

1

1

2

1

2

3

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

1

2

1

1

1

1

1

Jazyk a jazyková
komunikace
Anglický jazyk

Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační technologie

Matematika
Informatika

Prvouka

Člověk a jeho svět

Přírodověda

Vlastivěda

Hudební
výchova
Umění a kultura

12

10
Výtvarná
výchova

1

1

1

1

1

Člověk a zdraví

Tělesná
výchova

4

3

3

3

2

15

Člověk a svět práce

Praktické
činnosti

3

3

4

3

2

15

Průřezové téma

Osobnostní a
sociální
výchova

1

1

1

1

1

5

21

21

25

25

26

118

týdenní dotace
povinných předmětů

UČEBNÍ PLÁN pro žáky s LMP – 2.stupeň
vzdělávací
oblast
Jazyk a jazyková
komunikace
Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační
technologie

ročník
předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Informatika

Člověk a společnost

Dějepis

Člověk a společnost
Člověk a zdraví

Občanská a rodinná
výchova
Fyzika
Chemie

Člověk a příroda

Hudební výchova

Tělesná výchova

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

9.

5

5

5

5

19+1

2

2

2

2

4+4

5

5

5

5

20

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1 + 1*

1 + 1*

1

1

1

1

-

-

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8
2*

1

1

1

1

3

3

3

3

5

5

4

4

-

-

1

1

1

1

1

1

4

30

30

31

31

122

12

20

Volba povolání
Průřezové téma

8.

8

Výtvarná výchova

Člověk a zdraví

7.

13+3

Přírodopis
Zeměpis

Umění a kultura

6.

celkem
6. – 9.

Osobnostní a sociální
výchova
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Poznámky k učebnímu plánu:
Disponibilní časová dotace 9 hod. 1. st., 12 hod. 2. st.
Legenda:
červeně vyznačené
*

disponibilní časová dotace
V předmětu Občanská a rodinná výchova je integrován obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví s celkovou dotací 2 hodiny
týdně ( po jedné hodině v 8. a 9. ročníku).

1)

V tabulkách učebního plánu je vymezena časová dotace určená pro jednotlivé vyučovací předměty jako součet týdenních vyučovacích hodin pro 1. stupeň a 2. stupeň.

2)

Každý žák povinně absolvuje v rámci celkové týdenní povinné časové dotace 118 hodin na 1. stupni a 122 hodin na 2. stupni.

3)

V 6. ročníku došlo k integraci předmětů Občanská výchova a Rodinná výchova do předmětu Občanská a rodinná výchova s dodržením minimální časové dotace určené pro
jejich realizaci.

4)

Disponibilní časová dotace na 1. stupni byla využita k zařazení předmětu Anglický jazyk do učebních osnov 1. stupně - 4 hod. a k zavedení nového předmětu Osobnostní a
sociální výchova - 5 hod.

5)

Disponibilní časová dotace na 2. stupni byla využita k navýšení časové dotace předmětu Český jazyk o 1 hod.; Anglický jazyk o 4 hod.; předmětů ze vzdělávací oblasti Člověk a
příroda o 3 hod.; k zavedení nového předmětu Osobnostní a sociální výchova - 4 hod.

6)

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována v rámci těchto vyučovacích předmětů:
a)

Český jazyk
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk má komplexní charakter, pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy
Jazykové výchovy
Literární výchovy.
Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.

b)

7)

Anglický jazyk
Anglický jazyk je povinně zařazen do 4. až 9. ročníku..

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je realizována v rámci těchto vyučovacích předmětů:
Matematika

8)

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je realizována v rámci těchto vyučovacích předmětů:
Informatika

9)

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je realizována v rámci těchto vyučovacích předmětů:
a) Prvouka
b) Přírodověda
c) Vlastivěda
Ve 4. a 5. ročníku základního vzdělávání o časové dotaci jednotlivých předmětů a o organizaci výuky rozhodne ředitel školy po dohodě s vyučujícím tak, aby se vyučovalo
oběma předmětům učebního plánu v daném ročníku.

10) Vzdělávací oblast Člověk a společnost – obory Dějepis a Výchova k občanství jsou realizovány v rámci těchto vyučovacích předmětů:
a)
b)

Dějepis
Občanská a rodinná výchova

11) Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována v rámci těchto vyučovacích předmětů:
a)
b)
c)
d)

Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis

12) Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována v rámci těchto vyučovacích předmětů:
a)
b)

Hudební výchova
Výtvarná výchova

13) Vzdělávací oblast Člověk a zdraví – obor Výchova ke zdraví je realizován v rámci vyučovacího předmětu:
Občanská a rodinná výchova
– obor Tělesná výchova je realizována v rámci vyučovacího předmětu:
Tělesná výchova
14) Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je realizována v rámci vyučovacího předmětu:
Praktické činnosti
15) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova je realizováno v rámci vyučovacího předmětu:
Osobnostní a sociální výchova
16) Průřezová témata:
Jejich realizace je zaznamenána ve zvláštní tabulce – viz str.: 13 – 18.
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3. UČEBNÍ OSNOVY
3.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - předmět ČESKÝ JAZYK
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Cílem vyučování českého jazyka je naučit žáky srozumitelně se vyjadřovat ústní i písemnou formou spisovného jazyka, vytvořit v nich dovednost správného hlasitého a tichého čtení
a pomocí vhodných literárních ukázek probouzet úctu a lásku k rodnému jazyku.
Vzdělávání v českém jazyce je zaměřeno na:
- rozvoj smyslového a citového vnímání mluvené řeči
- základy čtení a literární výchovy
- správnost písemného projevu
- rozvoj slovní zásoby
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek:
1
komunikační a slohová výchova
2
jazyková výchova
3
literární výchova.
Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Řečová výchova a psaní je součástí Komunikační a slohové výchovy.
Časové vymezení:
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

časová dotace
6
6
8
6
7
5
5
5
5

forma
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Výuka probíhá většinou v kmenových třídách. Průběžně se využívá i práce mimo třídu, v terénu, zejména formou exkurzí, besed, pravidelných návštěv knihovny, divadelních
představení nebo výstav. Využívají se i výukové programy na PC v počítačové učebně i interaktivní tabule.
Při organizaci hodiny může docházet ke členění do bloků věnovaných časovému prolínání se složkou psaní. Prolínání si určuje vyučující vzhledem k individuálním potřebám žáků,
za podmínky zachování týdenní časové dotace.
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Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Mediální výchova

osobnostní rozvoj (rozvoj schopností poznávání, kreativita), morální rozvoj
(hodnoty, postoje, praktická etika), sociální rozvoj (poznávací schopnosti, komunikace, spolupráce a soutěživost)
Evropa s vět nás zajímá, jsme Evropané
kulturní rozdíly, lidské vztahy, multikulturalita, princip sociálního míru a solidarity
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, tvorba mediálního sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení







Učitel se snaží u žáků o rozvoj všech smyslů.
Učitel dbá na vyjadřování spisovným jazykem.
Učitel vytváří u žáků základní dovednosti čtení a psaní.
Žáci si osvojují základy čtení a psaní.
Žáci se seznamují se základy literární výchovy.
Žáci rozvíjejí své smyslové vnímání a mluvenou řeč.

Kompetence k řešení problémů





Učitel vede k samostatnému logickému myšlení, ke kontrole spolužáků a k sebekontrole.
Žáci se učí správnému vyjadřování za určitých situací.
Žáci se dokáží samostatně vyjadřovat v jednoduchých mluvených projevech.
Žáci si rozvíjí slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti.

Kompetence komunikativní







Učitel vede žáky pracovat v týmu.
Učitel dbá na užívání vhodných výrazů.
Učitel vede žáky k pomoci slabším spolužákům.
Žáci se snaží o skupinovou komunikaci a vzájemnou spolupráci
Žáci rozvíjejí svoji schopnost komunikovat, obohacují svou slovní zásobu.
Žáci vyjadřují a formulují osobní názor a obhajují ho.

Kompetence sociální a personální






Učitel vede žáky k respektování druhých.
Učitel vede žáky k pomoci zdravotně a mentálně postiženým spolužákům.
Učitel zadává takové úkoly, které nutí žáky spolupracovat.
Žáci se vyhýbají případným konfliktům, snaží se vše řešit po dobrém.
Žáci ovládají své jednání / dokáží se ovládat v problémových situacích /.

Kompetence občanská





Učitel vede žáky ke kladným vztahům k lidem, přírodnímu prostředí.
Učitel vede žáky k sebehodnocení i hodnocení svých spolužáků.
Učitel konzultuje se žáky způsob výkladu dané látky.
Žáci respektují pravidla ve společnosti a chovají se dle společenských norem.
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Žáci dodržují pravidla zdravého životního stylu v konkrétních situacích.

Kompetence pracovní






Učitel přizpůsobuje učivo reálným schopnostem a možnostem žáků.
Učitel vede žáky k sebekontrole, pracovitosti a vytrvalosti.
Žáci se učí vytrvalosti při řešení zadaných úkolů.
Žáci se snaží úkoly vyřešit i přes případný neúspěch.
Žáci jsou vedeni k samostatnosti.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk
Konkretizovaný výstup
• OVO 3: čte s porozuměním jednoduché texty
• OVO 10: tvoří otázky a odpovídá na ně
• OVO 11: vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle
přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných
situacích

5. ročník

komunikační a slohová výchova

Konkretizované učivo

Průřezová témata

Čtení:
- tiché čtení, orientace ve čteném textu
Mluvený projev:
- základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu,
výslovnost, slovní přízvuk, intonace, rytmizace, edukace a
reedukace řeči, rozvíjení fonet. sluchu); vypravování, popis

• OVO 12: v mluveném projevu volí správnou intonaci,
přízvuk, pauzy a tempo řeči
• OVO 13: má vytvořenu odpovídající slovní zásobu k
souvislému vyjadřování
• OVO 14: popíše jednoduché předměty, činnosti a děje
• OVO 15: opisuje a přepisuje jednoduché texty
• OVO 16: napíše správně a přehledně jednoduchá sdělení
• OVO 17: dbá na úpravný a čitelný písemný projev, dodržuje
vzdálenost mezer mezi slovy

Psaní:
- opis psacího písma a přepis jednoduchého tištěného textu;
technika psaní – automatizace psacího pohybu, plynulé
psaní, úprava, vzdálenost mezi písmeny a slovy

• OVO 18: ovládá psaní hůlkového písma

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk
Konkretizovaný výstup

5. ročník

jazyková výchova

Konkretizované učivo

Žák:
• OVO 27: řadí slova podle abecedy

- Abeceda: abecední řazení

• OVO 24: určuje samohlásky a souhlásky
• OVO 25: rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a

- Hláskosloví: výslovnost a psaní znělých a neznělých
souhlásek na konci a uvnitř slova
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Průřezová témata

ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik
• OVO 28: správně vyslovuje a píše znělé a neznělé
souhlásky
• OVO 29: dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy
vět
• OVO 30: pozná podstatná jména a slovesa

- Tvarosloví: druhy slov – podstatná jména, slovesa

• OVO 26: správně vyslovuje a píše slova se skupinami dě-těně-bě-pě-vě-mě

- Nauka o slově: slova stejného a opačného významu,
třídění slov; čtení, psaní a výslovnost slov se skupinami dě,
tě, ně, bě, pě, vě, mě

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk
Konkretizovaný výstup

• OVO 34: čte krátké texty s porozuměním a dokáže je
reprodukovat podle jednoduché osnovy
• OVO 35: ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu
• OVO 36: rozlišuje prózu a verše
• OVO 37: určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich
vlastnosti
• OVO 38: rozliší pohádkové prostředí od reálného
• OVO 39: dramatizuje jednoduchý příběh
• OVO 40: vypráví zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh
podle daných otázek

Konkretizované učivo

• OVO 44: čte plynule s porozuměním

• OVO 46: umí reprodukovat text

• ovládá koncepci a úpravy běžných písemností (dopis,
adresa)

Průřezová témata

Tvořivé činnosti s literárním textem
- přednes: říkanky a krátké básničky
- poslech: předčítaného textu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk
Konkretizovaný výstup

9.ročník literární výchova

6. ročník

komunikační a slohová výchova

Konkretizované učivo
Čtení:
- prohlubování
čtenářských
dovedností,
tiché
čtení
s porozuměním
Mluvený projev:
- zásady kultivovaného projevu
- osobní komunikace, korespondence (dopis)
- (Podle situace ve třídě zařazovat kratší časové úseky
věnované nácviku správného psaní.)
Psaný projev:
- podle situace ve třídě zařazovat kratší časové úseky
věnované nácviku správného psaní
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Průřezová témata

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk
Konkretizovaný výstup
Žák:
• OVO 50: zná vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis

• vyjmenuje řady vyjmenovaných slov
• zná a určuje slovní druhy - podstatná jména a slovesa
• určuje mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, číslo,
životnost a neživotnost u mužského rodu) a sloves (osoba,
číslo, čas)
• zná osobní zájmena a časuje slovesa v přítomném čase

• OVO 61: umí ústně formulovat dojmy z četby, divadelního
nebo filmového představení

jazyková výchova

Konkretizované učivo

Tvarosloví:
- vyjmenovaná slova a slova příbuzná
- podstatná jména: rod, číslo, životnost a neživotnost u
mužského rodu
- slovesa: osoba, číslo, čas
- časování sloves v přítomném čase s pomocí osobních
zájmen

9.ročník literární výchova
Konkretizované učivo

Práce s textem
- charakteristika děje a jednajících postav
Poslech a reprodukce
- reprodukce přečteného
- soustředěný poslech
- čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou
Práce s textem
- charakteristika děje a jednajících postav

• získává pozitivní vztah k literatuře

Průřezová témata

Nauka o slově:
- pravopis po obojetných souhláskách

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk
Konkretizovaný výstup

5. ročník

- Vlastní četba žáků, založení čtenářského deníku,
diskuse/rozhovory o individuální četbě, návštěva knihovny,
literatura a internet, literatura a film, využití žákovské
knihovny
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Průřezová témata

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk
Konkretizovaný výstup
• OVO 44: čte plynule s porozuměním

7. ročník

komunikační a slohová výchova

Konkretizované učivo
Čtení:
- prohlubování čtenářských
porozuměním

dovedností;

Průřezová témata

tiché

čtení

s

• OVO 41: komunikuje v běžných situacích, rozlišuje spisovný
a nespisovný jazyk
• vypráví podle předem připravené osnovy

Mluvený projev:
- zásady dorozumívání, zásady kultivovaného projevu, osobní
komunikace, otázky a odpovědi

• OVO 42: ovládá koncepci a úpravu běžných písemností
(dopis, adresa, poštovní poukázka)

Psaný projev:
- písemná komunikace s úřady
- vyprávění (úvod, hlavní část, závěr)
- jednoduchý popis (popis všedního dne, pokoje apod.)

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk
Konkretizovaný výstup
Žák:
• OVO 49: zvládá pravopis slov s předponami a předložkami
• OVO 50: zná vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis
• OVO 51: skloňuje podstatná jména.
• OVO 50: zná osobní zájmena a časuje slovesa v čase
přítomném, minulém i budoucím

• určuje základní větné členy
• OVO 54: zná pravopis při shodě přísudku s podmětem
• OVO 56: zvládá pravopis příčestí minulého při shodě
přísudku s podmětem

5. ročník

jazyková výchova

Konkretizované učivo

Nauka o slově:
- kořen, předpony, přípony, pravopis bje-bě, vje-vě, mně-mě
- pravopis po obojetných souhláskách
Tvarosloví:
- pádové otázky
- vzory podstatných jmen, skloňování podstatných jmen
- osobní zájmena
- časování sloves ve všech časech
Skladba:
- základní větné členy
- shoda přísudku s podmětem
- pravopis koncovek příčestí minulého
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Průřezová témata

Vdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk

9.ročník literární výchova

Konkretizovaný výstup

• získává pozitivní vztah k literatuře
• OVO 58: rozezná základní literární druhy a žánry

Konkretizované učivo

Průřezová témata

Poslech a reprodukce
- soustředěný poslech
- recitace a dramatizace
- reprodukce přečteného
- čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou
Literární druhy a žánry
- poezie, próza, divadelní hra, literatura pro děti a mládež

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk

8. ročník

Konkretizovaný výstup

• OVO 44: čte plynule s porozuměním
• OVO 45: orientuje se v Pravidlech českého pravopisu

• OVO 41: komunikuje v běžných situacích, rozlišuje spisovný
a nespisovný jazyk
• OVO 43: sestaví vlastní životopis a napíše žádost podle
předlohy

komunikační a slohová výchova

Konkretizované učivo

Průřezová témata

Čtení:
- prohlubování čtenářských dovedností
- tiché čtení s porozuměním
- noviny, časopisy
- odborné texty (slovníky, encyklopedie, jazykové příručky)
Mluvený projev:
- komunikační žánry (projev, diskuse)
Psaný projev:
- životopis, žádost, dotazník
- vypravování, popis (ústní i písemný)

• OVO 47: popíše děje, jevy, osoby, pracovní postupy

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk

5. ročník

Konkretizovaný výstup
Žák:
• tvoří slova pomocí předpon a přípon, tvoří slova pomocí
odvozování, skládání a zkracování
• určuje ohebné druhy slov
• určí pád podstatných jmen v textu

jazyková výchova

Konkretizované učivo
Nauka o slově:
- tvoření slov
Tvarosloví:
- slovní druhy – ohebné druhy slov
- určování pádu podstatných jmen
- přídavná jména – měkké, tvrdé
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Průřezová témata

• skloňuje přídavná jména tvrdá a měkká
• určí číslovky základní a řadové, tyto číslovky skloňuje

- číslovky základní a řadové
Skladba:
- věta jednoduchá a souvětí

• podle počtu sloves určuje vetu jednoduchou a souvětí

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk
Konkretizovaný výstup

• orientuje se v literárním textu, hledá a pokouší se najít
hlavní myšlenku

9.ročník literární výchova
Konkretizované učivo

Průřezová témata

Práce s textem
- charakteristika děje a jednotlivých postav příběhu,
- výklad přiměřený textu, hlavní myšlenka
Poslech a reprodukce
- soustředěný poslech
- recitace a dramatizace
- reprodukce přečteného
- čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou

• dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury
• získává pozitivní vztah k literatuře

Literární druhy a žánry
- významní autoři české a světové literatury
- poezie, próza, divadelní hra, literatura pro děti a mládež

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk
Konkretizovaný výstup

• OVO 44: čte plynule s porozuměním
• OVO 46: umí reprodukovat text

• OVO 41: komunikuje v běžných situacích, rozlišuje spisovný
a nespisovný jazyk
• OVO 47: popíše děje, jevy, osoby, pracovní postupy
• OVO 48: vypráví podle předem připravené osnovy a
písemně zpracuje zadané téma
• OVO 42: ovládá koncepci a úpravu běžných písemností

9. ročník

komunikační a slohová výchova

Konkretizované učivo
Čtení:
- prohlubování čtenářských dovedností
- tiché čtení s porozuměním
- beletrie, odborné texty (slovníky encyklopedie, jazykové
příručky), noviny, časopisy
Mluvený projev:
- zásady dorozumívání
- zásady kultivovaného projevu
- komunikační žánry (projev, diskuse)
- osobní komunikace, otázky a odpovědi
Psaný projev:
- osobní komunikace
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Průřezová témata

(dopis, adresa, poštovní poukázka)
• OVO 43: sestaví vlastní životopis a napíše žádost podle
předlohy
• OVO 45: orientuje se v Pravidlech českého pravopisu

-

dotazník
žádost
životopis
charakteristika
korespondence
písemná komunikace s úřady (i s využitím PC)

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk
Konkretizovaný výstup
Žák:
• OVO 49: zvládá pravopis slov s předponami a předložkami
• OVO 50: zná vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis

• OVO 53: pozná a určí slovní druhy

• OVO 51: skloňuje podstatná jména a přídavná jména
• OVO 52: zná osobní zájmena a časuje slovesa

• OVO 54: zná pravopis při shodě přísudku s podmětem
• OVO 56: zvládá pravopis příčestí minulého při shodě
přísudku s podmětem
• OVO 55: rozezná větu jednoduchou od souvětí

5. ročník

jazyková výchova

Konkretizované učivo

Průřezová témata

Nauka o slově – opakování:
- tvoření slov
- slovní základ, předpony, přípony
- pravopis bje-bě, vje-vě, mně-mě
- pravopis po obojetných souhláskách
Tvarosloví – opakování:
- vyjmenovaná slova a slova příbuzná
- slovní druhy (ohebné i neohebné druhy slov)
- pádové otázky
- vzory podstatných jmen
- skloňování podstatných jmen
- časování sloves
- osobní zájmena
- přídavná jména − druhy, vzory, skloňování,
s podstatným jménem
- číslovky základní a řadové
Skladba - opakování:
- základní větné členy
- shoda přísudku s podmětem
- pravopis koncovek příčestí minulého
- věta jednoduchá a souvětí

• OVO 57: rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk
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dělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk
Konkretizovaný výstup

• OVO 59: dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti
literatury
• OVO 60: orientuje se v literárním textu, hledá a pokouší se
najít hlavní myšlenku
• OVO 61: umí ústně formulovat dojmy z četby, divadelního
nebo filmového představení

• OVO 58: rozezná základní literární druhy a žánry

9.ročník literární výchova
Konkretizované učivo

Průřezová témata

Práce s textem
- charakteristika děje a jednotlivých postav příběhu,
- výklad přiměřený textu, hlavní myšlenka
Poslech a reprodukce
- soustředěný poslech,
- recitace a dramatizace
- reprodukce přečteného
- čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou
Literární druhy a žánry
- poezie, próza, divadelní hra, literatura pro děti a mládež
- významní autoři české a světové literatury

• OVO 62: získává pozitivní vztah k literatuře

3.2. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - předmět ANGLICKÝ JAZYK
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Cílem předmětu je, aby žáci získali základ komunikace v cizím jazyce zejména v oblasti jeho zvukové podoby. Jde o osvojení jednoduchých sdělení, základů jednoduché
komunikace v každodenních situacích, se kterými se žáci mohou setkat. Výuka cizích jazyků má přispívat k získávání řečových dovedností. Rozsah slovní zásoby se přizpůsobuje
tomuto zaměření výuky.
Vzdělávací obsah předmětu:
- získávání zájmu o studium cizího jazyka
- osvojení jednoduchých jazykových znalostí a dovedností
- aktivní využití komunikace v běžném životě
- získání schopnosti číst s porozuměním jednoduché texty
- čtení textu se správnou výslovností
- schopnost porozumět přiměřenému ústnímu sdělení v daném jazyce
- schopnost jednoduché konverzace na dané téma
- poznání kultury příslušné jazykové oblasti
- pochopení významu jazykové znalosti pro uplatnění v životě, formování tolerance k jiným kulturním hodnotám
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Časové vymezení:
ročník
4.
5.
6.
7.
8.
9.

časová dotace
2
2
2
2
2
2

forma
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Výuka probíhá v kmenových třídách i v odborné učebně vybavené počítačovou technikou a interaktivní tabulí. Kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů,
reprodukce textu v písemné a ústní formě, je kladen důraz i na samostatnou práci žáků, práci se slovníkem a jiné vyhledávání informací. Součástí vyučování jsou hry, soutěže,
recitace, zpěv, výukové programy na PC a různé zajímavé krátkodobé projekty.
Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Multikulturní výchova

osobnostní rozvoj (rozvoj schopnosti poznání)
občan, občanská společnost a stát
multikulturalita

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení






Učitel vede žáky k ověřování výsledků.
Učitel zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace.
Žáci poznávají smysl a cíl učení.
Žáci propojují získané poznatky do širších celků.
Žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení.

Kompetence k řešení problémů





Učitel klade vhodné otázky.
Učitel umožňuje volný přístup k informačním zdrojům
Žáci jsou schopni pochopit problém.
Žáci umí vyhledat vhodné informace.

Kompetence komunikativní






Učitel vede žáky výstižnému a souvislému projevu.
Učitel vytváří příležitostí pro komunikaci mezi žáky.
Učitel vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,…
Žáci komunikují na odpovídající úrovni.
Žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat.
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Kompetence sociální a personální






Učitel hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok.
Učitel vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti.
Učitel podněcuje žáky k argumentaci.
Žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu.
Žáci jsou schopni sebekontroly.

Kompetence občanská





Učitel vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů.
Učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání si.
Žáci respektují názory ostatních.
Žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace.

Kompetence pracovní



Učitel napomáhá při cestě ke správnému řešení a zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků.
Žáci efektivně organizují svou práci.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk 4. - 9. ročník
Konkretizovaný výstup
Žák:
• OVO 1: je seznámen s cizím jazykem ve zvukové podobě
• OVO 2: si osvojil základní výslovnostní návyky
• OVO 3: ovládá fonetickou podobu abecedy

Konkretizované učivo
Jednoduchá sdělení
- pozdravy, poděkování, omluva, žádost, představování,
přivítání a rozloučení, blahopřání, žádost o pomoc, formulace
dotazů na dané téma, souhlasy a nesouhlasy

• OVO 4: zvládá základní číslovky a jejich pojmenování

Čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů

• OVO 5: rozumí obecně známým slovům a frázím a zvládá
pozdravy, přání a poděkování

Základní jednoduché fráze

• OVO 6: vytvoří jednoduché otázky, zápor a odpovědi
• OVO 7: vede jednoduchý rozhovor
• OVO 8: zvládá čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů

Tematické okruhy
- domov, rodina, město, příroda, škola, počasí, sport, zdraví a
nemoc, oblékání, nákupy, jídlo a pití, kalendář, ubytování
Základní gramatické struktury
- věta jednoduchá v přítomném čase, tvorba otázky a záporu,
odpovědi na otázky

• OVO 9: orientuje se ve slovníku
Práce se slovníkem
- orientace ve slovníku
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3.3. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - předmět MATEMETIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Cílem předmětu Matematika je naučit žáky využívat získaných matematických vědomostí a dovedností v běžném životě, při řešení základních úkolů a problémů, v pracovním
procesu.
Vzdělávání je zaměřeno na:
- rozvíjení paměti a prostorové představivosti
- osvojení základních matematických pojmů a postupů
- schopnosti používat základní matematické symboly
- získávání základu logického myšlení
- schopnosti řešit základní matematické operace
- rozvíjení spolupráce při společném řešení daných úkolů
- rozvíjení samostatnosti, přesnosti
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na tematické okruhy:
•
Čísla a početní operace
•
Závislosti, vztahy a práce s daty
•
Geometrie v rovině a prostoru
•
Aplikační úlohy
Časové vymezení:
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

časová dotace
4
4
4
5
5
5
5
5
5

forma
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Výuka probíhá v kmenových třídách i v odborné učebně vybavené počítačovou technikou nebo interaktivní tabulí. Vyučující zařazují různé formy práce, během hodin učitel i žáci
používají všechny dostupné vyučovací pomůcky.
Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

osobnostní rozvoj (rozvoj schopností poznávání, psychohygiena, sebepoznání a sebepojetí, sebeorganizace a
seberegulace), sociální rozvoj (komunikace, spolupráce a soutěživost), morální rozvoj (řešení problémů a rozhodovací
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Výchova demokratického občana
Environmentální výchova

dovednosti)
občanská společnost a škola, občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě, principy
demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
lidské aktivity a problémy životního prostředí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení







Učitel poskytuje (předává) žákům učivo srozumitelnou formou, stanovuje dílčí vzdělávací cíle.
Učitel vede žáky k důslednosti, k ověřování správnosti výsledků.
Učitel učí žáky samostatně řešit matematické úkoly.
Žáci pracují s učebními materiály, pomůckami a učebnicemi.
Žáci se seznamují a učí se používat základní matematické symboly, operace a postupy.
Žáci ovládají základní matematické operace

Kompetence k řešení problémů

Učitel vede žáky k samostatnosti a ke schopnosti umět si obhájit výsledek svého úkolu, problému.

Učitel uvádí při výuce příklady z praktického života.

Učitel zařazuje takové metody, při kterých dochází žáci k řešení a závěru sami.

Učitel v případě potřeby pomáhá žákům, přistupuje k nim individuálně.

Žáci využívají různé možnosti při řešení úloh.
 . Žáci dokáží samostatně řešit problémy odpovídající jejich rozumovým schopnostem.

Žáci učí se odhadovat výsledky (základy logického myšlení), volí správný postup.
Kompetence komunikativní








Učitel vede žáky k přesnému, výstižnému a souvislému projevu, používá správné termíny a učí tomu žáky.
Učitel učí žáky pracovat ve skupině.
Učitel vede žáky k pomoci slabším spolužákům.
Žáci vhodně a srozumitelně argumentují.
Žáci dokáží spolupracovat při řešení matematických problémů se spolužáky.
Žáci zdůvodňují matematické operace a postupy.
Žáci se přesně, výstižně a stručně vyjadřují

Kompetence sociální a personální








Učitel vede žáky ke vzájemné pomoci, k práci v týmu.
Učitel volí k motivaci různé postupy a metody.
Učitel umí žáky pochválit, povzbudit a hodnotí je tak, aby vnímali své zlepšení.
Učitel vede žáky k tolerantnímu a nesobeckému chování.
Žáci ovládají své jednání a chování vůči druhým.
Žáci vědí, co je respekt a tolerance, nevysmívají se slabším spolužákům.
Žáci vyhýbají se případným konfliktům.
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Kompetence občanské








Učitel pomáhá žákům hodnotit výsledky své práce.
Učitel vede žáky k zodpovědnému přístupu a k hodnocení konkrétních situací nebo výsledků.
Učitel učí žáky sebehodnocení a pozitivnímu přístupu k lidem, prostředí i přírodě.
Žáci se podílejí na ochraně životního prostředí.
Žáci se učí hodnotit práci svoji i práci ostatních.
Žáci respektují pravidla soužití ve společnosti, chovají se dle společenských norem.
Žáci jsou ohleduplní a zodpovědní.

Kompetence pracovní








Učitel volí takové učivo, formy a postupy práce, které odpovídají mentálním schopnostem žáků.
Učitel volí individuální přístup.
Učitel vede žáky ke kontrole výsledků a k důslednosti.
Učitel je učí správně užívat techniky a pomůcek.
Žáci se učí vidět propojení matematických situací se situacemi v praktickém životě.
Žáci si efektivně organizují práci.
Žáci využívají matematických dovedností a vědomostí v praktických činnostech.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika
Konkretizovaný výstup

Žák:
• OVO 7: čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na
číselné ose, numerace do 1000
• OVO 8: rozeznává sudá a lichá čísla
• OVO 9: sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná
čísla
• OVO 10: zapisuje a řeší jednoduché slovní úlohy
• OVO 11: zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s
využitím ve slovních úlohách
• OVO 12: zvládá s názorem řady násobků čísel 2 až 10
do 100
• OVO 13: tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení
v oboru do 100
• OVO 14: umí používat kalkulátor

5. ročník
Konkretizované učivo

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE
Přirozená čísla v oboru do 1000
- porovnávání čísel v oboru do 1000, sudá a lichá čísla
- sčítání a odčítání dvouciferných čísel v oboru do 1000
- rozklad čísla v desítkové soustavě
- zaokrouhlování na 10 a 100
- násobky 2 – 10 v oboru do 100
- dělení 2 – 10 v oboru do 100 s pomocí názoru
- slovní úlohy n-krát více, n-krát méně

- použití kalkulátoru
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• OVO 20: umí jednoduché převody jednotek délky,
hmotnosti a času
• OVO 23: uplatňuje matematické znalosti při manipulaci
s penězi
• OVO 22: orientuje se a čte v jednoduché tabulce
• OVO 19: určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí
jednotky času v běžných situacích
• OVO 21: vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy
apod.) podle návodu
• OVO 27: měří a porovnává délku úsečky
• OVO 28: sestrojí rovnoběžky a kolmice
• OVO 29: znázorní, narýsuje a označí základní rovinné
útvary
• OVO 32: pozná základní tělesa
• OVO 31: vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
• OVO 30: určí osu souměrnosti překládáním papíru
• OVO 33: řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž
řešení nemusí být závislé na matematických postupech

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
- jednotky hmotnosti,délky a času a jejich základní převody
- peníze – bankovky do 1000
- práce s tabulkami
- určování času
- třídění dat : údaje, pojmy
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
- měření a porovnávání délky úsečky
- rovnoběžky a kolmice
- trojúhelník, čtverec, obdélník, kružnice, kruh

- tělesa : koule, válec, kvádr, krychle
- obvod mnohoúhelníku sečtením jeho stran
- osa souměrnosti
APLIKAČNÍ ÚLOHY
- číselné a obrázkové řady
- doplňovačky
- slovní úlohy

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika
Konkretizovaný výstup

Žák:
• zapíše a přečte čísla do tisíce
• násobí a dělí v oboru do sta, porovná, setřídí vzestupně a
sestupně čísla do tisíce
• s pomocí zaokrouhluje na desítky a stovky
• se snaží řešit slovní úlohy v oboru do tisíce
• zapíše a přečte čísla do 10 000
• se snaží orientovat na číselné ose do 10 000
• sčítá a odčítá částečně zpaměti i písemně do 10 000

6. ročník
Konkretizované učivo

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Celá čísla - obor přirozených čísel do 1 000
- číselná osa
- písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení
- rozklad čísla, porovnávání, zaokrouhlování

Celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000
- číselná osa
- písemné sčítání, odčítání
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• s pomocí provádí odhady výsledků a zaokrouhluje
• s pomocí nástěnné tabule ovládá pamětné dělení i
násobení v oboru malé násobilky
• částečně ovládá pamětné dělení se zbytkem v oboru malé
násobilky
• se snaží řešit samostatně velmi jednoduché a s pomocí
složené slovní úlohy, zkouší provést zkrácený zápis,
výpočet a odpověď
• se seznámí se základními jednotkami délky, času,
hmotnosti, objemu a se způsoby jejich převodu

• OVO 47: odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry,
graficky sčítá a odčítá úsečky
• se pokouší rýsovat obdélník a čtverec, kružnici
• se s pomocí učitele snaží přenášet úsečky, porovnávat je,
graficky je sčítat, násobit je, určit střed a osu úsečky
• vyznačí, popíše a narýsuje úhel

• se pokouší sestrojit základní rovinné útvary dle středové a
osové souměrnosti

• s pomocí učitele řeší aplikační úlohy

- rozklad čísla, zaokrouhlování
- dělení se zbytkem v oboru do 100
- slovní úlohy

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Základní jednotky převodu
- délky, času hmotnosti, objemu,
- praktické převody
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Rovinné útvary
- přímka, polopřímka, úsečka
- vzájemná poloha přímek v rovině (typy úhlů)

Metrické vlastnosti v rovině
- druhy úhlů (pravý, přímý, ostrý, tupý)
- vzdálenost bodu od přímky
Konstrukční úlohy
- osa úsečky
- osová souměrnost
- středová souměrnost
APLIKAČNÍ ÚLOHY
- číselné a logické řady
- číselné a obrázkové analogie
- praktické geometrické úlohy

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika
Konkretizovaný výstup

Žák:
• zapíše a přečte čísla do 1 000 000
• se orientuje na číselné ose v oboru do 1 000 000
• sčítá a odčítá zpaměti a písemně do 1 000 000
• se snaží řešit slovní úlohy v oboru do 1 000 000
• zkouší násobit a dělit 10, 100, 1 000
• se snaží písemně násobit trojciferné číslo jednociferným,

7. ročník
Konkretizované učivo

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Celá čísla - obor přirozených čísel do 1 000 000
- číselná osa
- písemné sčítání, odčítání
- rozklad čísla, zaokrouhlování
- písemné násobení a dělení víceciferným číslem přirozených
čísel do 10 000
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dvojciferným činitelem
• se snaží písemně dělit jednociferným dělitelem bez zbytku
i se zbytkem
• s pomocí převádí základní jednotky délky, času, hmotnosti
a objemu

• se snaží určovat velikost úhlu a vyznačovat úhel dané
velikosti pomocí úhloměru
• změří a vypočítá obvod trojúhelníku a čtyřúhelníků, kruhu

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Základní jednotky převodu
- délky, času hmotnosti, objemu, obsahu
- praktické převody
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Rovinné útvary
- úhel
- druhy trojúhelníků podle stran a úhlů
- pravidelný šesti a osmiúhelník

• OVO 48: vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí
jednoduché konstrukce

Metrické vlastnosti v rovině
- druhy úhlů (pravý, přímý, ostrý, tupý)
- vzdálenost bodu od přímky

• provádí konstrukci úhlu 60°, 120°, 30°
• OVO 53: sestrojí základní rovinné útvary ve středové a
osové souměrnosti

Konstrukční úlohy
- konstrukce úhlů 60°, 120°, 30

• s pomocí učitele řeší aplikační úlohy

APLIKAČNÍ ÚLOHY
- číselné a logické řady
- číselné a obrázkové analogie
- praktické geometrické úlohy

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika
Konkretizovaný výstup

Žák:
• pokouší se porovnávat přirozená čísla
• částečně provádí početní operace s přirozenými čísly
zpaměti a písemně, snaží se o odhady a kontrolu pomocí
výpočtů
• se seznamuje s pojmem násobek, dělitel
• vydělí dané číslo jednociferným i dvojciferným činitelem a
provede zkoušku
• se snaží číst a zapisovat správně desetinná čísla
• sčítá a odčítá desetinná čísla, násobí a dělí je10, 100,
1 000
• využívá kalkulátor k provádění kontroly výpočtů
s desetinnými čísly
• s pomocí provádí odhady, zaokrouhlování, zkoušky

8. ročník
Konkretizované učivo

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Celá čísla - obor přirozených čísel do 1 000 000
- porovnávání čísel
- odhad
- dělení přirozených čísel

Desetinná čísla
- zápis, čtení, užití
- jednoduché matematické operace s nimi

Zlomky
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• se seznámí s pojmem zlomek, čitatel, jmenovatel,
zlomková čára

• se seznámí s pojmem smíšená čísla, s pomocí učitele
dokáže vyznačit část celku

• pokouší se zapsat čísla do 20 římskými číslicemi
• pozná základní jednotky obsahu
• používá a převádí základní jednotky objemu

• charakterizuje pojem rovnoběžník a s pomocí popíše
vlastnosti stran a úhlů
• rozlišuje rovnoběžník
• se seznámí s prostorovými útvary
• s pomocí načrtne základní tělesa
•
•
•
•
•
•

se seznámí s výpočtem délky kružnice a obsahu obrazců
se seznámí se sítí krychle a kvádru
s pomocí vypočítá povrch krychle a kvádru
se seznámí se základy používání technického písma
prohlédne si ukázky jednoduchých technických výkresů
s pomocí učitele vypracuje jednoduchou tabulku

• s pomocí učitele řeší aplikační úlohy

- základní pojmy
- základní početní operace
- zápis, užití
Smíšená čísla
- základní početní operace
- zápis, užití
Římské číslice
- seznámení se zápisem v oboru do dvaceti
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Základní jednotky převodu
- délky, času hmotnosti, objemu, obsahu
- praktické převody
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Rovinné útvary
- čtyřúhelník (lichoběžník, rovnoběžník)
Prostorové útvary
- kvádr, krychle, koule, válec, jehlan
Konstrukční úlohy
- technické písmo (psaní se šablonami pro technické písmo)
- osa úhlu

APLIKAČNÍ ÚLOHY
- číselné a logické řady
- číselné a obrázkové analogie
- praktické geometrické úlohy

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika
Konkretizovaný výstup

Žák:
• OVO 34: píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru
do 1 000 000
• OVO 35: zvládá orientaci na číselné ose
• OVO 36: písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná
čísla, dělí se zbytkem

9. ročník
Konkretizované učivo

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Celá čísla - obor přirozených čísel do 1 000 000
- prohloubení učiva (početní operace s racionálními a celými
čísly)
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Průřezová témata

• OVO 37: pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá
vyjádření vztahu celek – část (zlomek, desetinné číslo,
procento)
• OVO 38: čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s
nimi základní početní operace
• OVO 39: řeší jednoduché úlohy na procenta
• OVO 40: provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla

Desetinná čísla
- dělení desetinných čísel
- ceny zboží, kompletace nákupu
Procenta
- základní pojmy
- jednoduché výpočty
- úrok
Dělitelnost přirozených čísel
- prvočíslo, číslo složené
- násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší
společný dělitel
- kritéria dělitelnosti
Rovnice
- jednoduchá lineární rovnice

• OVO 41: užívá a ovládá převody jednotek délky,
hmotnosti, času, obsahu, objemu

• OVO 43: používá měřítko mapy a plánu

• OVO 42: zvládá početní úkony s penězi
• OVO 44: vyhledává, třídí a porovnává data
• OVO 45: vypracuje jednoduchou tabulku
• OVO 46: umí zacházet s rýsovacími pomůckami a
potřebami
• OVO 49: zná a rýsuje základní rovinné útvary a zobrazuje
jednoduchá tělesa
• OVO 50: vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce,
obdélníka, kruhu
• OVO 51: vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce
• OVO 54: načrtne základní tělesa a sestrojí jejich sítě

Římské číslice
- seznámení se zápisem v oboru do 1 000
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Základní jednotky převodu
- délky, času hmotnosti, objemu, obsahu
- praktické převody
Poměr
- měřítko
Závislosti a data
- příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti
- grafy, tabulky
- aritmetický průměr
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Rovinné útvary
- čtverec, obdélník,trojúhelník
Prostorové útvary
- kvádr, krychle, koule, válec, jehlan
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• OVO 52: čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům
• OVO 55: používá technické písmo

• OVO 56: samostatně řeší praktické úlohy
• OVO 57: hledá různá řešení předložených situací
• OVO 58: aplikuje poznatky a dovednosti z jiných
vzdělávacích oblastí
• OVO 59: využívá prostředky výpočetní techniky při řešení
úloh

Konstrukční úlohy
- jednoduché konstrukce kružítkem
- čtvercová síť
- druhy čar a jejich použití
- kótování
- pravoúhlé promítání
APLIKAČNÍ ÚLOHY
- číselné a logické řady
- číselné a obrázkové analogie
- praktické geometrické úlohy

3.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE - předmět INFORMATIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Cílem vyučovacího předmětu je, aby si žáci prostřednictvím práce s výukovými počítačovými programy v ostatních vzdělávacích oborech osvojili obsluhu počítače na elementární
uživatelské úrovni.Získané dovednosti se stávají pro žáky výhodou v praktickém životě a při pracovním uplatnění.
Vzdělávání je zaměřeno na:








poznávání možností výpočetní techniky, osvojení znalostí a dovedností práce s počítačem
rozvíjení myšlení a logického uvažování
vyhledávání a využívání potřebných informací
sebevzdělávání a ke komunikaci prostřednictvím výpočetní techniky
samostatnému rozhodování při hledání optimálních řešení
získávání odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu
využívání možností počítače k prezentaci výsledků své práce

Časové vymezení:
ročník
4.
5.
6.
7.
8.
9.

časová dotace
1
1
1
1
1
1

forma
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
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Organizační vymezení:
Výuka probíhá v odborné učebně vybavené počítačovou technikou. Žáci mají k dispozici tiskárnu, digitální fotoaparát a zálohovací zařízení /CD/. Ve vyučovací hodině je kladen
důraz zejména na vlastní praktickou práci žáků, procvičování jednotlivých úkonů až do jejich úplné automatizace, samostatné práce, vyhledávání informací, krátkodobé projekty a
práce písemné a grafické.
Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Mediální výchova

morální rozvoj (řešení problémů a rozhodovací dovednosti), sociální rozvoj (komunikace)
práce v realizačním týmu – prezentace školní webové stránky www.lomnicezs.cz,
www.moodlegymcheb.cz/ - ZŠ Lomnice

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení







Učitel stanoví dílčí cíle.
Učitel zařazuje metody, které podporují zvídavost.
Učitel působí osobním příkladem.
Žáci mají dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů – internet.
Žáci propojují informace se skutečným životem.
Žáci samostatně si organizují vlastní život.

Kompetence k řešení problémů







Učitel nepředkládá žákům poznatky v hotové podobě.
Učitel používá aktivizující metody.
Učitel používá praktická cvičení.
Žáci dokáží samostatně řešit problémy, které odpovídají jejich rozumovým schopnostem.
Žáci zvládají vyhledávání informací z počítače.
Žáci uplatňují mezipředmětové vztahy.

Kompetence komunikativní

Učitel vede žáky k vhodné komunikaci s kamarády i učiteli.

Učitel dává základy pro hledání a objevování problémů.

Učitel klade důraz na osvojení si základních pracovních dovedností a návyků.

Žáci zvládají komunikovat písemně takovým způsobem, který odpovídá jejich schopnostem.

Žáci dokáží vnímat obsah sdělení a odpovídajícím způsobem na něj reagovat.

Žáci rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům.
Kompetence sociální a personální

Učitel využívá ve výuce prvky kooperativního učení.

Učitel vede žáky k respektování druhých, k braní ohledů žáků na zdravotní a mentální postižení spolužáků.

Učitel prosazuje práci v týmu.

Žáci mají dostatek informací o psychickém a fyzickém zneužívání své osoby.

Žáci učí se vhodnou formou prosazovat své zájmy.

Žáci s pomocí dospělých řeší své citové vztahy.
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e-learningové

prostředí

Kompetence občanské

Učitel vede žáky k dodržování mravních hodnot a slušného jednání.

Učitel učí žáky argumentovat.

Učitel vede žáky k dodržování etiky a komunikace.

Žáci chovají se jako zodpovědné, svobodné osobnosti.

Žáci zodpovědně se rozhodují dle konkrétní situace.

Žáci prosazují své zájmy přiměřeným způsobem
Kompetence pracovní

Učitel vede žáky k hledání osobní hodnoty a kvality a k uvědomění si jakým způsobem a ve kterých oblastech je využít.

Učitel vede žáky k sebehodnocení.

Učitel dbá na čistotu prostředí školy.

Žáci umí pracovat dle určitého pracovního postupu či návodu.

Žáci využívají komunikace při práci v kolektivu, zvládají základní pracovní dovednosti a postupy.

Žáci dokáží uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 5. ročník
Konkretizovaný výstup
Žák:
• OVO 1: ovládá základní obsluhu počítače
• OVO 2: pracuje s výukovými a zábavnými programy podle
pokynu
• OVO 3: dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné
práce s výpočetní technikou

Konkretizované učivo

-

Průřezová témata

základní části a popis počítače
základní uživatelská obsluha počítače
komponenty počítače, jejich pojmenování a funkce
software počítače ( textový editor, kreslicí programy)

- zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik
spojených s využíváním výpočetní techniky

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 6. – 9. ročník
Konkretizovaný výstup
Žák:
• OVO 4: ovládá základy psaní na klávesnici, na uživatelské
úrovni práci s textovým editorem, využívá vhodné aplikace

Konkretizované učivo

• OVO 8: osvojí si základy elektronické komunikace

- základní funkce textového, grafického editoru a tabulkového
kalkulátoru
- přídavná zařízení počítače, jejich účel, použití a obsluha
- základní způsoby elektronické komunikace (e-mail, mobilní
telefon)

• OVO 5: zvládá práci s výukovými programy
• OVO 6: vyhledá potřebné informace na internetu
• OVO 7: dodržuje pravidla zacházení s výpočetní technikou

- práce s výukovými programy, hry, multimedia
- seznámení se s možnostmi vyhledávání informací pomocí
internetu
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Průřezová témata

3.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT - předmět PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět pomáhá žákům utvářet citový vztah k rodné zemi, k nejbližšímu okolí. Žáci si vytvářejí základy hodnotového systému a zdravého životního
stylu. Osvojují si a upevňují vhodné chování a jednání mezi lidmi, učí se chápat rozdílnosti mezi jednotlivci a tolerovat je, navzájem si pomáhat a spolupracovat.
Vzdělávání je zaměřeno do těchto okruhů:






místo, kde žijeme
lidé kolem nás
lidé a čas
rozmanitost přírody
člověk a jeho zdraví

Časové vymezení:
ročník
4.
5.

časová dotace
1
2

forma
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, nezanedbatelná část i mimo budovu školy (tematické vycházky, exkurze, apod.). Potřebné vědomosti a dovednosti žáci získávají
především pozorováním názorných pomůcek, sledováním konkrétních situací, hraním určených rolí a řešením modelových situací. Velký význam má cílené vedení žáků k
samostatnému vyhledávání, získávání a zkoumání informací z různých dostupných zdrojů (literatura, rozhlas, televize, tisk, členové rodiny, lidé v nejbližším okolí apod.). Součástí
výuky budou návštěvy planetária, návštěvy muzeí a výstav dle aktuálních nabídek.
Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova

osobnostní rozvoj (rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena), morální rozvoj (řešení
problémů a rozhodovací dovednosti), sociální rozvoj (poznávací schopnosti, mezilidské vztahy, komunikace)
občanská společnost a škola; občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě, principy
demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Evropa a svět nás zajímá
kulturní rozdíly, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity
ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení


Učitel dodává žákům dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů.
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Učitel hodnotí žáka za to, co zvládá a ne za to, co neovládá.
Učitel dává žákovi příklady z praktického života.
Žáci komunikují a spolupracují se spolužáky.
Žáci propojují informace se skutečným životem.
Žáci uplatňují základní myšlenkové operace – srovnávání, třídění, syntéza, analýza, zobecňování.

Kompetence k řešení problémů







Učitel zapojuje žáka aktivně do výuky.
Učitel zapojuje do výuky praktická cvičení.
Učitel využívá ve vyučování mezipředmětových vztahů.
Žáci vyhledávají informace z různých zdrojů.
Žáci dokáží samostatně řešit problémy odpovídající jeho rozumovým schopnostem.
Žáci nesou důsledky za svá rozhodnutí a činy.

Kompetence komunikativní







Učitel vede žáka ke spolupráci s ostatními spolužáky.
Učitel snaží se naučit žáka naslouchat druhým, vytřídit podstatné informace.
Učitel vede žáka k respektování názoru druhých.
Žáci dodržují etiku komunikace.
Žáci získávají základy pro hledání a objevování problémů.
Žáci pracují v týmu.

Kompetence sociální a personální

Učitel vede žáky ke vzájemné pomoci při učení.

Učitel prosazuje mezi žáky rovnoprávnost.

Učitel rozvíjí v žákovi solidární chování.

Žáci respektují daná pravidla chování a jednání.

Žáci vyhýbají se případným konfliktům, snaží se vše řešit po dobrém.

Žáci uvědomují si důsledky nevhodného chování a snaží se mu vyvarovat.
Kompetence občanské







Učitel předchází u žáků rasistickému chování.
Učitel se snaží žákům vštípit pravidla zdravého životního stylu.
Učitel vede žáky k ochraně životního prostředí.
Žáci znají svá práva a plní si své povinnosti.
Žáci respektují pravidla soužití ve společnosti.
Žáci uvědomují si odlišnosti jiných kultur.

Kompetence pracovní







Učitel klade důraz na osvojení si základních pracovních dovedností a návyků.
Učitel buduje pozitivní postoj k manuální práci.
Učitel vede žáky k uvědomění si náplní běžných profesí.
Žáci dokáží uplatňovat získané vědomosti a dovednosti.
Žáci chrání své zdraví, dokáží dát pracovní prostředí do původního stavu.
Žáci berou ohledy na tempo slabších žáků a umí je podpořit.
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda
Konkretizovaný výstup
Žák:

5. ročník
Konkretizované učivo

• OVO 14: zná základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka
školy

Lidé kolem nás
- právo a spravedlnost – základní práva dítěte, protiprávní
jednání, šikana

• OVO 29: pozná propojenost živé a neživé přírody,
přizpůsobení organismů prostředí

Rozmanitost přírody
- pohyby Země
- půda – význam
- látky a jejich vlastnosti – základní rozdělení látek, jejich
porovnávání

• OVO 31: uvede zástupce živočišné a rostlinné říše
vyskytujících se v nejbližším okolí a popíše jejich základní
životní podmínky

- ochrana přírody – živelné pohromy a velké ekologické
katastrofy
- chránění živočichové, péče o domácí mazlíčky a pokojové
rostliny

• OVO 32: zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče
o drobná domácí zvířata

Průřezová témata

• OVO 33: uplatňuje zásady ochrany přírody a životního
prostředí
• OVO 34: popíše vliv činnosti lidí na přírodu a posoudí, které
činnosti přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují
• OVO 35: provede jednoduchý pokus podle návodu
• OVO 42: pojmenuje a popíše orgánové soustavy
• OVO 43: rozliší jednotlivé etapy lidského života
• OVO 44: uplatňuje základní dovednosti a návyky související
s preventivní ochranou zdraví a zdravého životního stylu
• OVO 47: má osvojené jednoduché způsoby odmítání
návykových látek
• OVO 45: uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro
cyklisty

Člověk a jeho zdraví
- lidské tělo – rozdíly mezi mužem a ženou, životní etapy

-

návykové látky a zdraví – nejčastější druhy, odmítání drog
nebezpečí gamblerství
zdravý životní styl
osobní bezpečí – formy násilí, agresivita a obrana – odborná
pomoc

- bezpečnost silničního provozu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda
Konkretizovaný výstup
Žák:

5. ročník
Konkretizované učivo

Lidé kolem nás
- právo a spravedlnost
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Průřezová témata

• OVO 13: rozpozná ve svém okolí nevhodné jednání a
chování vrstevníků a dospělých
• OVO 14: zná základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka
školy
• OVO 15: reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých
při mimořádných událostech
• OVO 21: rozezná rozdíl mezi životem dnes a životem v
dávných dobách
• OVO 22: zná významné události a pověsti, které se vztahují
k regionu a kraji
• OVO 23: ví o nejvýznamnějších kulturních, historických a
přírodních památkách v okolí svého bydliště

- trestní odpovědnost mladistvých
- osobní bezpečí, linka důvěry
- adresa a poloha bydliště

Lidé a čas
- život ve středověku, středověká města a řemesla
- významné historické události
- historické a přírodní památky Plzně a jejího okolí
- zajímavosti regionu
- tradiční lidové svátky
- státní svátky a významné dny
- současnost v našem životě
- základní orientace na mapách České republiky a Evropy
- cestování, cestovní ruch
- orientace v čase – určování času s přesností na čtvrthodiny
- státní symboly
Člověk a jeho zdraví
- nebezpečí návykových látek, odmítání drog a cigaret

• OVO 47: má osvojené jednoduché způsoby odmítání
návykových látek
• OVO 44: uplatňuje základní dovednosti a návyky související
s preventivní ochranou zdraví a zdravého životního stylu

- zdravý životní styl
- první pomoc při úrazech

• OVO 46: poskytne první pomoc při drobných úrazech a
přivolá lékařskou pomoc
• OVO 48: 48 reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

3.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST - předmět DĚJEPIS
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Cílem vyučovacího předmětu Dějepis je poskytnout žákům základní poznatky z národních dějin, z jednotlivých historických oblastí a osobností s přihlédnutím k
schopnostem žáků.
Vzdělávání vede k:



rozvíjení zájmu žáků o naši i světovou historii
zapamatování klíčových událostí v minulosti i současnosti
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rozvoji estetického a národního cítění žáků
seznamování s historií a vývojem řemesel od minulosti k současnosti

Časové vymezení:
ročník
6.
7.
8.
9.

časová dotace
1
1
1
1

forma
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Výuka probíhá v kmenových třídách i v odborné učebně vybavené počítačovou technikou či interaktivní tabulí. K preferovaným organizačním formám výuky patří poznávací
vycházky, výlety a zájezdy, exkurze a praktická cvičení ve škole i v terénu.
Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Multikulturní výchova
Mediální výchova

osobnostní rozvoj (rozvoj schopností poznávání)
občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě
princip sociálního smíru a solidarity
interpretace vztahů mediálních sdělení a reality

Kompetence k učení



Učitel vede žáky k orientaci v jednotlivých obdobích historie, napomáhá fixaci vědomostí a pochopení vývoje prostřednictvím videoprogramů, fotodokumentace, obrazového a
knižního materiálu, návštěv muzea, galerie apod.
Žáci si osvojují základní historické pojmy a data časoprostorové orientace.

Kompetence k řešení problému



Učitel vede žáky k samostatnému logickému myšlení.
Žáci dokáží samostatně vyhledávat v učebnicích úkoly a provádět rozbor příčin a důsledků významných událostí.

Kompetence komunikativní



Učitel vede žáky k týmové práci, k pochopení historických souvislostí.
Žáci se učí pracovat ve skupinách a společně řešit zadané úkoly.

Kompetence sociální a personální



Učitel využívá zájmů a schopností žáků k pochopení jednotlivých historických období a jednání významných osobností.
Žáci se učí chápat společenské události v historii a hledat poučení pro současný život.

Kompetence občanské


Učitel vede žáky k vlastenectví, k dovednosti správně hodnotit jednotlivá období.
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Učitel učí žáky k hrdosti na vlastní národ a svoji příslušnost k němu.
Žáci respektují historické události z pohledu současnosti

Kompetence pracovní





Učitel přizpůsobuje učivo reálným schopnostem žáků a jejich možnostem.
Učitel vede žáky k ověřování výsledků splněných úkolů.
Žáci se učí plnit úkoly do konečného vyřešení.
Žáci se učí organizovat svoji práci a pracovní postupy

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis

6. ročník

Konkretizovaný výstup

Žák:

• OVO 1: má představu o rozdílech způsobu života pravěkých
a současných lidí
• OVO 2: podle obrázků umí popsat pravěká zvířata, způsob
jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby a kultovní
předměty
• OVO 3: pochopí význam dějin jako sdělení minulosti

Konkretizované učivo
POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
Historické prameny
- doba předhistorická, doba historická; získávání informací o
dějinách
Pravěk
- život pravěkých lidí
- hmotná a duchovní kultura (zbraně, kresby, předměty
denní potřeby, kultovní symboly)
- náboženství

• OVO 4: popíše život v době nejstarších civilizací
• OVO 5: zná souvislosti mezi přírodními podmínkami a
vývojem starověkých států

NEJSTARŠÍ CIVILIZACE  STAROVĚK
Starověké civilizace
- Egypt, Řecko, Řím − informativně obecné znaky a
specifické zvláštnosti (hospodářského, společenského,
politického, kulturního a náboženského vývoje); přínos pro
rozvoj světové kultury, vznik písma; významné osobnosti;
historické památky

• ví o prvních státních útvarech na našem území

STŘEDOVĚK A KŘESŤANSTVÍ
Příchod Slovanů a způsob jejich života
− rodová zřízení, kmeny
− zemědělství, chov, řemesla

• má základní poznatky z období počátku

Život ve středověku
− knížata, králové a rytíři a turnaje
− středověké hrady
− život českého státu.na vesnici, poddanství a nevolnictví
Středověká města
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Průřezová témata

− život měšťanů a řemeslníků (druhy řemesel)
− středověké stavby a umění (kostely, rotundy, katedrály,
měšťanské domy, malby, fresky, umělecké předměty)

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis
Konkretizovaný výstup
• OVO 6: ví o prvních státních útvarech na našem území
• OVO 7: má základní poznatky z období počátku českého
státu
• OVO 8: zná úlohu a postavení církve ve středověké
společnosti

• OVO 9: je seznámen s obdobím rozkvětu českého státu
v době přemyslovské a lucemburské

• OVO 10: charakterizuje příčiny, průběh a důsledky
husitského hnutí

Konkretizované učivo
−
−
−
−
−
−
−

• OVO 11: ví o důsledcích objevných cest a poznávání
nových civilizací

• OVO 12: zná rozdíly způsobu života společnosti jednotlivých
historických etap
• OVO 13: má přehled o zásadních historických událostech

Průřezová témata

STŘEDOVĚK A KŘESŤANSTVÍ
Slované
stěhování národů
Sámova říše
Velkomoravská říše
příchod Cyrila a Metoděje na Moravu
počátky českého státu (sv.Václav)
románská kultura

Rozmach českého státu za vlády Přemyslovců a
Lucemburků
− změny ve středověké společnosti
− rozvoj měst
− život v době vlády Karla IV.
− rozvoj kultury a vzdělání
− gotická a renesanční kultura
Husitství
− příčiny, průběh, výsledky
− významné osobnosti
− doba vlády Jiřího z Poděbrad

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis
Konkretizovaný výstup

7. ročník

8. ročník
Konkretizované učivo

NOVOVĚK
Počátek novověku
− objevné cesty a jejich důsledky
− Kryštof Kolumbus
− poznávání nových civilizací
− humanismus
− vynález knihtisku, další důležité objevy a vynálezy
České země za vlády Habsburků
− doba Rudolfa II.
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Průřezová témata

v naší zemi
• OVO 14: pozná význačné osobnosti našich dějin

− bitva na Bílé hoře a její důsledky
− život v pobělohorské době (J.A. Komenský)
− barokní kultura
Osvícenství
− vláda a reformy Marie Terezie a Josefa II.
− selské rebelie
− hospodářský a kulturní rozvoj
Národní obrození
− utváření novodobého českého národa
− František Palacký
− revoluční rok 1848
− česká politika a kultura na konci 19. století

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis
Konkretizovaný výstup

• OVO 15: je seznámen s příčinami a politickými, sociálními a
kulturními důsledky 1. světové války
• OVO 16: má základní poznatky o vzniku samostatné
Československé republiky

• OVO 17: zná průběh a důsledky 2. světové války a nový
politický a hospodářský vývoj v Evropě

• OVO 18: chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství
demokracie v naší vlasti

9. ročník
Konkretizované učivo

NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY
1. světová válka
− vznik československého státu
− první prezident T. G. Masaryk
− období 1. republiky
− hospodářská krize a 30. léta v Československu
− fašismus v Evropě
− prezident Edvard Beneš
− Mnichovská zrada
2. světová válka
− protektorát Čechy a Morava
− Slovenský stát
− průběh a důsledky války
− domácí a zahraniční odboj
− holocaust
Poválečný vývoj
− období zápasu o demokracii
− únor 1948
− totalitní režim a odpor proti němu
− rok 1968
− nové společenské poměry v Evropě
− události 1989
− vznik České republiky
− vstup do EU

42

Průřezová témata

3.7. ČLOVĚK A SPOLEČNOST, ČLOVĚK A ZDRAVÍ - předmět OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova je integrovaným vyučovacím předmětem. Cílem předmětu je vybavit žáky základními vědomostmi o podstatě a fungování
demokratické společnosti, o právech a povinnostech občanů. Pomáhá jim orientovat se v předpisech a normách potřebných v běžném životě a vytvářet u nich základy právního
vědomí a občanské odpovědnosti.
Vzdělávání je zaměřeno na:

orientaci v základních vztazích člověka jako občana ke státu a k jeho institucím

získávání a osvojení základních pojmů, platných ve společenském životě

rozvíjet prostorové vidění

preventivní ochranu zdraví

základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky

dovednosti odmítat škodlivé látky

předcházení úrazům

získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování

upevnění návyků poskytovat zkladní první pomoc
Časové vymezení:
ročník
6.
7.
8.
9.

časová dotace
1
1
2
2

forma
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Výuka probíhá v kmenových třídách i v odborné učebně vybavené počítačovou technikou nebo interaktivní tabulí. K preferovaným organizačním formám patří skupinové vyučování,
diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná práce, soutěže, testy, dramatizace, projekty, PC, video, beseda, dotazníky – interwiev.
Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Multikulturní výchova

osobnostní rozvoj (sebepoznávání a sebepojetí)
občanská společnost a škola
objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané
etnický původ

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
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Kompetence k učení



Učitel vede žáky k základní orientaci potřebné v běžném životě.
Učitel zařazuje metody, při kterých žáci jsou nuceni samostatně myslet.

Kompetence k řešení problému




Učitel rozvíjí vytváření humánních vztahů mezi lidmi, v rodině a ve škole, úcty a odpovědnosti.
Žáci provádějí rozbor společenských problémů a hledají řešení.
Žáci provádějí rozbor příčin a důsledků událostí ve společenském životě.

Kompetence komunikativní





Učitel vede žáky k co nejúspěšnější integraci do života ve společnosti.
Učitel učí žáky pracovat ve skupinách.
Učitel užívá správnou terminologii týkající se státoprávního uspořádání, zákonodárných orgánů, orgánů státní správy, základních symbolů a jejich významů pro občany.
Žáci společně řeší problémy mravní a citové.

Kompetence sociální a personální




Učitel vede žáky k respektování ostatních lidí, k ohleduplnému chování k lidem nemocným, postiženým a slabším.
Žáci zvládají své jednání a chování k ostatním lidem.
Žáci se učí chovat tak, jak by si přáli, aby se ostatní chovali k nim.

Kompetence občanské






Učitel vede žáky k vlasteneckému cítění.
Učitel vede žáky k ekologickému myšlení.
Učitel učí žáky začlenit se plnohodnotně do života společnosti.
Žáci respektují pravidla společenského chování, společenských norem.
Žáci zvládají rozhodování dle konkrétních situací.

Kompetence pracovní





Učitel vede žáky k vytrvalosti a k překonávání překážek.
Učitel vede žáky k správnému výběru povolání, k úctě k práci nejen své, ale i ostatních občanů.
Žáci se učí plnit zadané úkoly do konce.
Žáci se učí nevyhýbat překážkám v životě a v práci.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Občanská a rodinná výchova
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6. ročník

Konkretizovaný výstup

Žák:
• má základní informace o rodinných a příbuzenských
vztazích

Konkretizované učivo
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Rodina, škola
- funkce a struktura rodiny (příbuzenské vztahy, rodinné
tradice)
- úplná a neúplná rodina
- náhradní rodinná péče (adoptivní, pěstounská)
- práva a povinnosti žáků
- vztahy ve škole, význam vzdělání pro život

• OVO 2: respektuje mravní principy a pravidla
společenského soužití
• OVO 4: uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace
v různých životních situacích a rozlišuje projevy
nepřiměřeného chování a porušování společenských norem
• OVO 5: rozpozná hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je
ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým
spoluobčanům

• si uvědomuje význam kultury a sportu pro život člověka
• chápe nebezpečí užívání drog a nevhodné využívání
volného času

Mezilidské vztahy ve společnosti
- základní pravidla společenského chování
- mezilidská komunikace
- úcta k člověku
- rovnoprávné postavení žen a mužů

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – PÉČE O OBČANA
Člověk a volný čas
- kultura (význam kultury v životě člověka, kulturní zařízení)
- sport
- volnočasové aktivity
- zájmové a sportovní organizace
- nevhodné využívání volného času
- nebezpečí drog

Zdravotní a sociální péče
• OVO 16: dokáže vyřizovat své osobní záležitosti, v případě
systém zdravotní péče
potřeby požádat vhodným způsobem o radu
- zdravotní a sociální pojištění
• OVO 17: rozezná nebezpečí ohrožení sociálně
- sociální zabezpečení
patologickými jevy
- orgány a instituce zdravotní a sociální péče
• OVO 18: si uvědomuje význam sociální péče o potřebné
- pomáhající organizace (krizová centra)
občany
• OVO 19: využívá v krizových situacích služeb pomáhajících - zásady zdravé životosprávy
organizací
- zdraví a nemoc, péče v nemoci
• OVO 20: má osvojeny nezbytné dovednosti potřebné
- první pomoc při úrazech, osobní bezpečí (ochrana před
k ochraně osob za mimořádných událostí
různými druhy nebezpečí)
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Evropská integrace
• OVO 21: uvede některé významné mezinárodní organizace - členské státy EU,
a společenství, k nimž má ČR vztah a ví o výhodách
- postavení ČR v rámci EU
spolupráce mezi státy
• OVO 22: ví o právech občanů ČR v rámci EU a způsobech
jejich uplatňování
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Průřezová témata

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Občanská a rodinná výchova
Konkretizovaný výstup

Žák:
• má základní informace o otázkách rodinného života,
rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků

Konkretizované učivo
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Rodina, škola
- rodinní příslušníci a jejich role
- rodinné tradice, zvyky, svátky

• orientuje se v obci, regionu, kraji, vyjmenuje zajímavosti a
významné osobnosti, kulturní a přírodní památky, národní
zvyky a obyčeje
• seznámí se s významnými událostmi a osobnostmi naší
vlasti
• seznámí se se státními svátky
• OVO 9: má základní znalosti o podstatě a fungování
demokratické společnosti
• OVO 10: chápe státoprávní uspořádání České republiky,
zákonodárných orgánů a institucí státní správy
• OVO 11: uvede symboly našeho státu a zná způsoby jejich
užívání
• OVO 12: zná základní práva a povinností občanů
• OVO 13: uvědomuje si rizika porušování právních
ustanovení a důsledky protiprávního jednání

• OVO 14: zvládá běžnou komunikaci s úřady

7. ročník

Obec, region, kraj
- zajímavosti a významné osobnosti obce, regionu, kraje
- přírodní zajímavá místa, kulturní památky
- národní zvyky a obyčeje
Naše vlast
- významné události a osobnosti, které proslavily naši vlast
- státní svátky
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – STÁT A PRÁVO
Právní základy státu
- prezident republiky
- složky státní moci, jejich orgány a instituce
- politické strany
- státní občanství
- státní symboly
Člověk a právo
- práva a povinnosti občana
- právní řád
- orgány právní ochrany
- soudy
- právní vztahy a z nich vyplývající závazky
- pracovní právo
- osobní vlastnictví
- druhy a postihy protiprávního jednání
- trestná činnost mládeže
- styk s úřady

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – PÉČE O OBČANA
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Průřezová témata

Školství v ČR
- právo na vzdělání, význam vzdělání, školský systém
- příprava pro profesní uplatnění
- systém celoživotního vzdělávání
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Mezinárodní spolupráce
• OVO 21: uvede některé významné mezinárodní organizace - ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy
a společenství, k nimž má ČR vztah a ví o výhodách
- významné mezinárodní organizace
spolupráce mezi státy
- příklady mezinárodního terorismu
• OVO 23: uvede příklady mezinárodního terorismu
• chápe význam vzdělání v kontextu s profesním uplatněním

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Občanská a rodinná výchova
Konkretizovaný výstup

8. ročník

Konkretizované učivo

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Mezilidské vztahy ve společnosti
Žák:
- rovnocennost a rovnoprávnost národnostních menšin
• OVO 6: je seznámen s nebezpečím rasizmu a xenofobie
- problémy lidské nesnášenlivosti
• OVO 7: kriticky přistupuje k projevům vandalismu
- mravní hodnoty jedince
• OVO 8: toleruje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy
minoritních skupin ve společnosti
- člověk a svoboda
- přátelství a láska
- vztahy mezi mladými lidmi
- dospívání
- sexuální život, nebezpečí pohlavních chorob, AIDS,
antikoncepce

• OVO 1: má základní informace o sociálních, právních a
ekonomických otázkách rodinného života a rozlišuje
postavení a role rodinných příslušníků
• OVO 3: formuluje své nejbližší plány

• OVO 14: zvládá běžnou komunikaci s úřady

• se seznámí s orgány státní správy a samosprávy

Rodina, škola
- rodina, manželství
- zákon o rodině
- postavení muže a ženy – otce a matky
- odpovědnost rodičů za výchovu dětí
- hospodaření domácnosti
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – STÁT A PRÁVO
Člověk a právo
- právní dokumenty občana (občanský průkaz, cestovní
doklady a jejich vystavení; doklady; ověřování listin)
- informace o zaměstnání, pracovní úřady
Státní správa a samospráva
- orgány a instituce státní správy a samosprávy
- volby do zastupitelských orgánů
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – PÉČE O OBČANA
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Průřezová témata

Peníze a jejich funkce
- vzdělání a pracovní uplatnění, profese, odměna za práci
- podoby peněz
- formy platby
- hospodaření a rozpočet rodiny
- měna v EU a ostatní cizí měny
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ
• OVO 23: chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i
témata Vztahy ve dvojici a Vztahy a pravidla soužití
členy rodiny
v prostředí komunity jsou součástí učiva Osobnostní a
• OVO 25: projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku
sociální výchovy
s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE
Dětství, puberta, dospívání
• OVO 24: si uvědomuje základní životní potřeby a jejich
- tělesné, duševní a společenské změny
naplňování ve shodě se zdravím

• chápe význam práce a zběžně se orientuje v běžných
profesích
• si sestaví jednoduchý rozpočet rodiny na jeden měsíc

•

•
•

•

Základy péče o dítě
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ
Výživa a zdraví
OVO 27: dodržuje správné stravovací návyky a v rámci
- zásady zdravého stravování
svých možností uplatňuje zásady správné výživy a
- vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví
zdravého stravování
- specifické druhy výživy
- poruchy příjmu potravy
OVO 31: dá do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika
- faktory ovlivňující zdravotní stav
spojená se zneužíváním návykových látek a provozováním
- negativní vlivy na zdraví člověka, rizika ohrožující zdraví
hazardních her
(alkohol, drogy, kouření)
OVO 32: pochopí souvislosti mezi konzumací návykových
psychoaktivních látek a poškozováním zdraví a životního
stylu
Tělesná a duševní hygiena
- zásady osobní, intimní a duševní hygieny
OVO 29: uplatňuje osvojené sociální dovednosti při
- otužování
kontaktu se sociálně patologickými jevy
- význam pohybu pro zdraví
Režim dne

• OVO 28: uplatňuje způsoby bezpečného chování
v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci
s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami,
chronickým onemocněním a úrazy
- preventivní a lékařská péče
- chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy
v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě)

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE
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• OVO 33: ví o centrech odborné pomoci a vyhledá a použije
jejich telefonní čísla

Bezpečné chování
- komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi
- pohyb v rizikovém prostředí
- konfliktní a krizové situace (řešení, Linka důvěry, krizová
centra)

Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
• OVO 28: uplatňuje způsoby bezpečného chování
- bezpečné prostředí ve škole
v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci
- ochrana zdraví při různých činnostech
s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
•
Ochrana člověka za mimořádných událostí
• OVO 34: chová se odpovědně při mimořádných událostech
živelní pohromy, požáry, evakuace, terorismus
a prakticky využívá základní znalosti první pomoci při
- tísňové linky
likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
témata sebepoznání a sebepojetí ; seberegulace a
sebeorganizace činností a chování; psychohygiena;
mezilidské vztahy a komunikace; morální rozvoj
jsou realizovány v předmětu Osobnostní a sociální
výchova

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Občanská a rodinná výchova
Konkretizovaný výstup

Žák:
• OVO 8: toleruje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy
minoritních skupin ve společnosti
• OVO 9: má základní znalosti o podstatě a fungování
demokratické společnosti
• OVO 12: zná základní práva a povinností občanů
• OVO 13: uvědomuje si rizika porušování právních
ustanovení a důsledky protiprávního jednání

9. ročník

Konkretizované učivo
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Mezilidské vztahy ve společnosti
- otázky víry a náboženství
- nebezpečí náboženských sekt
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – STÁT A PRÁVO
Právní základy státu
- Ústava a zákony ČR
Lidská práva
- principy demokracie
- základní lidská práva, Listina základních práv a svobod,
práva dítěte a jejich ochrana, rodinné právo
- poškozování lidských práv, týrané dítě, zneužívané dítě,
šikana, diskriminace
- národnostní problematika

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – PÉČE O OBČANA
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Průřezová témata

Peníze a jejich funkce
- státní sociální podpora a péče o potřebné občany
Pracovní uplatnění
• OVO 15: chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním
- kvalifikace, rekvalifikace
uplatněním
- odměna za práci
• OVO 16: dokáže vyřizovat své osobní záležitosti, v případě
- daně
potřeby požádat vhodným způsobem o radu
- nezaměstnanost, pracovní úřady, finanční podpora
• OVO 17: rozezná nebezpečí ohrožení sociálně
v nezaměstnanosti
patologickými jevy
• OVO 18: si uvědomuje význam sociální péče o potřebné
občany
• OVO 19: využívá v krizových situacích služeb pomáhajících
organizací
• OVO 20: má osvojeny nezbytné dovednosti potřebné
k ochraně osob za mimořádných událostí
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE
Sexuální dospívání a reprodukční zdraví
• OVO 24: si uvědomuje základní životní potřeby a jejich
- reprodukční zdraví v dospívání (menstruace, poluce,
naplňování ve shodě se zdravím
masturbace, nekoitální sexualita, pohlavní styk)
- prevence rizikového sexuálního chování
- předčasná sexuální zkušenost a její rizika
- antikoncepce, těhotenství a rodičovství mladistvých
- poruchy pohlavní identity
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ
• OVO 28: uplatňuje způsoby bezpečného chování
Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami,
v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci
chronickým onemocněním a úrazy
s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a
- bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
stykem, HIV/AIDS, hepatitidy)
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE
Stres a jeho vztah ke zdraví
• OVO 26: respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a - kompenzační, relaxační a regenerační techniky
v rámci svých možností usiluje
k překonávání únavy, stresových reakcí a k posilování
o aktivní podporu zdraví
duševní odolnosti
• OVO 29: uplatňuje osvojené sociální dovednosti při
kontaktu se sociálně patologickými jevy
• OVO 30: zaujímá odmítavé postoje ke všem formám
brutality a násilí
• OVO 31: dá do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika
spojená se zneužíváním návykových látek a provozováním
hazardních her
• OVO 32: pochopí souvislosti mezi konzumací návykových
psychoaktivních látek a poškozováním zdraví a životního
stylu

Civilizační choroby
- zdravotní rizika
- preventivní a lékařská péče
Auto-destruktivní závislosti
- zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek
- patologické hráčství
- náboženské sekty
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• OVO 30: zaujímá odmítavé postoje ke všem formám
brutality a násilí
• OVO 33: ví o centrech odborné pomoci a vyhledá a použije
jejich telefonní čísla

Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání,
sexuální kriminalita
- šikana a jiné projevy násilí
- formy sexuálního zneužívání dětí
- komunikace se službami odborné pomoci – praktické
dovednosti

Manipulativní reklama a informace
- reklamní vlivy a působení médií
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - PODPORA ZDRAVÍ
• OVO 24: si uvědomuje základní životní potřeby a jejich
Podpora zdraví a její formy
naplňování ve shodě se zdravím
- prevence a intervence
•
- působení na změnu kvality prostředí a chování jedince,
odpovědnost jedince za zdraví
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
témata sebepoznání a sebepojetí ; seberegulace a
sebeorganizace činností a chování; psychohygiena;
mezilidské vztahy a komunikace; morální rozvoj
jsou realizovány v předmětu Osobnostní a sociální
výchova

3.8. ČLOVĚK A PŘÍRODA - předmět FYZIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Cílem vzdělávání žáků je získání základních poznatků a dovedností v oblasti daného předmětu, s nimiž se budou žáci setkávat v běžném životě. Měli by si osvojit
základní dovednosti a znalosti tak, aby jim pomohly řešit problémy a uměli vědomě chránit svoje zdraví a vyvarovat se nebezpečných situací znalým způsobem.
Vzdělávání je zaměřeno na:
 pochopení základní fyzikálních pojmů, veličin a vztahů
 aplikace poznatků v oblasti lid. života
 získávání logického myšlení
 rozvoj abstraktního myšlení
 praktické řešení problémů

Časové vymezení:
ročník
6.
7.
8.
9.

časová dotace
1
1
1
1

forma
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
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Organizační vymezení:
Výuka zpravidla probíhá v kmenových třídách i v odborné učebně vybavené počítačovou technikou nebo interaktivní tabulí. Výuka fyziky ve vhodných případech může probíhat i
v jiných prostorách školy a mimo budovu školy. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - frontální výuka s využitím demonstračních pomůcek;
skupinová práce s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury; samostatné pozorování, exkurze,… Žáci jsou poučeni o dodržování bezpečnostních a
hygienických předpisů.
Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata:
Environmentální výchova

-

vztah člověka k prostředí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení







Učitel rozvíjí abstraktní myšlení žáků.
Učitel vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací.
Učitel vede žáky k používání odborné terminologie.
Učitel vede žáky k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací.
Učitel vede žáky k nalézání souvislostí mezi získanými daty.
Žáci si osvojují základní fyzikální pojmy a veličiny.

Kompetence k řešení problémů



Učitel zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí řešit problém, vyhodnotit získaná data.
Žáci si volí správný postup při řešení problému.

Kompetence komunikativní



Učitel vede žáky k formulování myšlenek v písemné i mluvené formě.
Žáci pracují ve skupinách, mezi sebou komunikují, respektují názory druhých, diskutují.

Kompetence sociální a personální




Učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti.
Učitel vede žáky k ochotě pomoci.
Žáci si ve skupinovém a inklusivním vyučování osvojují schopnost spolupráce při řešení problémů.

Kompetence občanské




Učitel vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých energetických zdrojů.
Učitel podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě.
Žáci se učí hospodárně a vědomě šetřit energii, životní prostředí.

Kompetence pracovní



Učitel vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními.
Žáci si osvojují praktické dovednosti s použitím materiálů, využívají jejich vlastností, vědomě chrání svoje zdraví a bezpečnost a bezpečnost druhých osob.
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika
Konkretizovaný výstup

Žák:
• pozná, zda je těleso v klidu či pohybu vůči jinému tělesu

• OVO 18: zná druhy magnetů a jejich praktické využití
• OVO 14: změří elektrický proud a napětí
• OVO 15: zná zdroje elektrického proudu
• OVO 16: rozliší vodiče od izolantů na základě jejich
vlastností

• OVO 17: zná zásady bezpečnosti při práci s elektrickými
přístroji a zařízeními

Konkretizované učivo

Žák:
• OVO 3: rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí
síla

Průřezová témata

POHYB TĚLES, SÍLY
Fyzikální měření
- měření délky,hmotnosti,objemu, času
ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE
Elektrické a magnetické pole
- elektrická a magnetická síla
- využití magnetické síly, póly magnetu
- elektrický náboj
- vodiče a izolanty
- tepelné účinky elektrického proudu
- elektrický odpor
- stejnosměrný elektromotor
- transformátor (střídavý proud, funkce a využití
transformátoru)
- dodržování pravidel bezpečné práce s elektrickými přístroji
a zařízeními (Země jako vodič, význam kolíku v zásuvce,
uzemnění; blesk, hrom, hromosvod, bezpečnost při
bouřce)

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika
Konkretizovaný výstup

6. ročník

7. ročník
Konkretizované učivo

POHYB TĚLES, SÍLY
Gravitační pole a gravitační síla
- síla a její měření
- gravitace a její účinky
- přímá úměrnost mezi gravitační silou a hmotností tělesa
Tlaková síla a tlak
- tlaková síla, tlak a jeho jednotka
Třecí síla
- smykové tření, ovlivňování velikosti třecí síly v praxi
Působení sil stejných a opačných směrů na těleso
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Průřezová témata

Žák:
• OVO 6: využívá poznatků o zákonitosti tlaku v klidných
tekutinách pro řešení jednoduchých praktických problémů

MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN
Pascalův zákon
- hydraulická zařízení a jejich užití v praxi

-

Hydrostatický a atmosférický tlak
- souvislost mezi hydrostatickým tlakem, hloubkou
a hustotou kapaliny
- souvislost atmosférického tlaku s některými procesy
v atmosféře

• OVO 19: rozpozná, zda těleso je či není zdrojem světla
• OVO 20: zná způsob šíření světla v prostředí
• OVO 21: rozliší spojnou čočku od rozptylky a zná jejich
využití

Archimédův zákon
- vztlaková síla
- potápění, vznášení se a plování těles v klidných tekutinách
ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE
Vlastnosti světla
- zdroje světla (žárovky, zářivky, el. oblouk)
- rychlost světla ve vakuu a v různých prostředích
- odraz světla
- druhy a využití zrcadel
- čočky a jejich využití
- praktické využití optických přístrojů (fotoaparát, promítací
přístroj, mikroskop)

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika
Konkretizovaný výstup

Žák:
• OVO 5: aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při řešení
praktických problémů

• OVO 1: pozná, zda je těleso v klidu či pohybu vůči jinému
tělesu
• OVO 2: zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles při řešení jednoduchých
problémů
• OVO 4: předvídá změnu pohybu těles při působení síly

8. ročník
Konkretizované učivo

POHYB TĚLES, SÍLY
Práce a výkon
- jednoduché stroje a jejich užití v praxi (páka, kladka, klín,
šroub…)
- tepelné motory (spalovací a zážehový motor,
- činnost čtyřdobého, dvoudobého motoru, spalovací motor
vznětový, tryskové motory
Pohyby těles
- pohyb a klid těles, setrvačnost
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Průřezová témata

• OVO 9: rozezná teplo přijaté či odevzdané tělesem

• OVO 10: pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí

• OVO 11: rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz
• OVO 12: posoudí vliv nadměrného hluku na životní
prostředí a zdraví člověka

• OVO 13: sestaví podle schématu elektrický obvod
• OVO 14: rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří
elektrický proud a napětí

ENERGIE
Přeměny skupenství
- tání a tuhnutí, skupenské teplo tání
- vypařování a kapalnění
- teplota varu kapaliny
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
ZVUKOVÉ DĚJE
Vlastnosti zvuku
- vznik a zdroje zvuku, látkové prostředí jako podmínka
vzniku šíření zvuku
- odraz zvuku na překážce, ozvěna
- hudební nástroje (druhy nástrojů podle způsobu
rozechvění – strunné, dechové, bicí, barva zvuku)
- škodlivost nadměrného hluku
ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE
Elektrický obvod
- zdroje napětí, spotřebiče

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika
Konkretizovaný výstup

Žák:
• OVO 7: zná vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou
prací a časem (bez vzorců)
• OVO 8: rozpozná vzájemné přeměny různých forem
energie, jejich přenosu a využití

Žák:
• OVO 22: zná planety sluneční soustavy a jejich postavení
vzhledem ke Slunci
• OVO 23: osvojí si základní vědomosti o Zemi jako
vesmírném tělese a jejím postavení ve vesmíru
• OVO 24: objasní pohyb planety Země kolem Slunce a
pohyb Měsíce kolem Země
• OVO 25: rozliší hvězdu od planety na základě jejich
vlastností

9. ročník
Konkretizované učivo

ENERGIE
Formy energie
- druhy energie
- elektrická energie a výkon
- výroba a přenos elektrické energie
- jaderná energie, jaderný reaktor, jaderná elektrárna
- ochrana lidí před radioaktivním zářením
VESMÍR
Sluneční soustava
- její hlavní složky
- pohyby Země, Měsíc, zatmění Slunce a Měsíce
- měsíční fáze

Hvězdy
- rozdíly mezi planetou a hvězdou
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-

3.9. ČLOVĚK A PŘÍRODA - předmět CHEMIE
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Vzdělávání v předmětu Chemie je zaměřeno na:



podat žákům základní vědomosti o některých prvcích a sloučeninách a chemických reakcích s důrazem na jejich praktické využití.
poskytnout žákům základní vědomosti o prvcích, sloučeninách a směsích.

Časové vymezení:
ročník
8.
9.

časová dotace
1
1

forma
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Vyučovaní probíhá v kmenových třídách nebo v učebně vybavené počítačovou technikou nebo interaktivní tabulí. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů
vzdělávání. Jedná se zejména o frontální výuku, která je spojována s praktickými cvičeními; nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů; práce ve skupinách;
demonstrační pokusy; využití počítačových programů a využití informací z internetu. Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů v souladu s platnou
legislativou. Pravidla dodržování bezpečnosti práce, se kterými jsou žáci při úvodu do obsahu učiva seznámeni jsou pro ně i vyučujícího závazné.
Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata:
Environmentální výchova

lidské aktivity a problémy životního prostředí, základní podmínky života

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení






Učitel vede žáky k osvojování názvů prvků, sloučenin a směsí.
Učitel vede žáky k logickému chápání jednoduchých chemických reakcí.
Učitel vede žáky k základním myšlenkovým úvahám o tématu.
Žáci mají přehled o chemických procesech.
Žáci se učí samostatnosti.

Kompetence k řešení problému





Učitel rozvíjí schopnost chápat vybrané pojmy anorganické a organické chemie.
Učitel ověřuje teoretické znalosti v praxi.
Učitel vede žáky, aby aktivně přistupovali k problému a vyvarovali se opakování chybných postupů.
Žáci se učí zvolit správný postup při rozpoznávání některých chemických prvků.
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Kompetence komunikativní






Učitel vede žáky k práci ve skupině.
Učitel využívá pro výuku správnou terminologii a vede k tomu i žáky.
Učitel vede žáky ke vzájemné pomoci
Žáci spolupracují na řešení problémů z chemie s ostatními spolužáky.
Žáci zdůvodňují své dedukce a kontrolují výsledky své práce se spolužáky.

Kompetence občanské






Učitel vede žáky k pozitivnímu vztahu k lidem a k přírodě.
Učitel vede žáky k sebehodnocení i k hodnocení svých spolužáků.
Učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje způsob výkladu.
Žáci respektují pravidla soužití ve společnosti a chovají se dle společenských norem.
Žáci učí se chovat zodpovědně, respektovat pravidla bezpečného chování.

Kompetence pracovní







Učitel přizpůsobuje učivo reálným schopnostem žáků.
Učitel požaduje dodržování pracovních postupů.
Učitel vede žáky k ověřování výsledků své práce s využitím všech dostupných pramenů.
Žáci se učí vytrvalosti a důslednosti.
Žáci nenechají se odradit neúspěchem.
Žáci se učí efektivně využívat svůj pracovní čas.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie
Konkretizovaný výstup

Žák:
• OVO 1: rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek
• OVO 2: rozpozná přeměny skupenství látek

8. a 9. ročník
Konkretizované učivo

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE
Vlastnosti látek
- hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná a elektrická vodivost
Nebezpečné látky a přípravky
- značení a užívání běžných chemikálií

• OVO 3: pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými
nebezpečnými látkami

Zásady bezpečné práce
- ve školní pracovně i v běžném životě

• OVO 4: umí reagovat na případy úniku nebezpečných látek

Mimořádné události
- úniky nebezpečných látek, havárie chemických provozů,
ekologické katastrofy
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Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo
SMĚSI
Směsi
- různorodé a stejnorodé roztoky, koncentrovanější,
zředěnější, nasycený a nenasycený roztok
- vliv teploty a míchání na rychlost rozpouštění pevné látky
- oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace,
krystalizace)
Voda
- voda v přírodě
- pitná a užitková voda, odpadní vody
- čistota vody

Žák:
• OVO 5: pozná směsi a chemické látky
• OVO 6: rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném
životě

• OVO 7: rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich
použití

• OVO 8: uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém
nejbližším okolí

Žák:

Vzduch
- složení
- čistota ovzduší, smog; teplotní inverze

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY
Částicové složení látek
- molekuly, atomy, atomové jádro

• OVO 9: zná nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché
chemické sloučeniny a jejich značky
• OVO 10: rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné
vlastnosti

Žák:
• OVO 11: pojmenuje výchozí látky a produkty
nejjednodušších chemických reakcí

Prvky
- názvy, značky, vlastnosti a použití nejobvyklejších prvků
Orientace v periodické soustavě prvků
Chemické sloučeniny
- nejjednodušší chemické sloučeniny
CHEMICKÉ REAKCE
- nejjednodušší chemické reakce nejobvyklejších prvků
ANORGANICKÉ SLOUČENINY

Žák:
• OVO 12: popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky
využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a zná vliv těchto
látek na životní prostředí
• OVO 13: orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku
univerzálním indikátorovým papírkem
• OVO 14: poskytne první pomoc při zasažení pokožky
kyselinou nebo hydroxidem

Oxidy
- názvosloví nejobvyklejších oxidů, vlastnosti a použití
vybraných prakticky významných oxidů
Kyseliny a hydroxidy
- kyselost a zásaditost roztoků
- vlastnosti, názvy a použití vybraných prakticky
významných kyselin a hydroxidů
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Konkretizovaný výstup

Žák:
• OVO 15: zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie
• OVO 16: zná příklady produktů průmyslového zpracování
ropy
• OVO 17: uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů
v potravě z hlediska obecně uznávaných zásad správné
výživy

Žák:
• OVO 18: ví o využívání prvotních a druhotných surovin
• OVO 19: zná zásady bezpečnosti při práci s chemickými
látkami
• OVO 20: zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem
k životnímu prostředí a zdraví člověka

Konkretizované učivo
Soli
- vlastnosti, použití vybraných solí
ORGANICKÉ SLOUČENINY
Uhlovodíky
- nejjednodušší uhlovodíky, jejich zdroje, vlastnosti a využití
- směsi uhlovodíků, alkoholy, aromatické uhlovodíky
Paliva
- ropa, uhlí, zemní plyn
- průmyslově vyráběná paliva
- příklady využití
Přírodní látky
- zdroje, vlastnosti; bílkoviny; tuky; sacharidy
- vitaminy
vliv na zdraví člověka
CHEMIE A SPOLEČNOST
Chemický průmysl v ČR
- výrobky
- recyklace surovin
Průmyslová hnojiva
- užití a hledisko ochrany životního prostředí
Stavební pojiva
- cement, vápno, sádra
- užití v praxi
- bezpečnost při práci
Plasty a syntetická vlákna
- vlastnosti, použití, likvidace
Hořlaviny
- význam tříd nebezpečnosti
- zásady zacházení
- první pomoc při popálení nebo poleptání
Léčiva a návykové látky
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3.10. ČLOVĚK A PŘÍRODA – předmět PŘÍRODOPIS
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Přírodopis poskytuje žákům základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích s důrazem na jejich praktické využití.
Vzdělávání v Přírodopisu je zaměřeno na:






osvojení základních přírodovědných pojmů a souvislostí mezi nimi
vytváření konkrétních představ o přírodních jevech
získávání vědomostí a dovedností v oblasti botaniky a zoologie
chápání vzniku a vývoje Země ve vesmíru
aktivní přístup k ochraně životního prostředí

Časové vymezení:
ročník
6.
7.
8.
9.

časová dotace
2
2
1
1

forma
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Výuka probíhá v kmenových třídách i v odborné učebně vybavené počítačovou technikou nebo interaktivní tabulí. K preferovaným organizačním formám výuky přírodopisu patří
přírodovědné vycházky, exkurze a praktická cvičení ve škole (laboratorní práce) i v terénu. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání (frontální výuka
s demonstračními pomůckami; skupinová práce s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury; využití výukových programů na PC; využití informací z internetu).
Ve vyučovacím předmětu Přírodopis je naplňována část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Předmět svým charakterem (a vzdělávacím obsahem) velmi
často přesahuje do dalších vzdělávacích oborů (Fyzika, Chemie, Zeměpis, Volba povolání aj.) a do povinně vyučovaného tématu „Ochrana člověka za mimořádných situací". Výuku
některých témat je proto vhodné realizovat formou krátkodobých mezipředmětových projektů.
Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata:
Multikulturní výchova
Environmentální výchova

kulturní rozdíly
ekosystémy, základní podmínky života

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení





Učitel vede žáky k základním myšlenkovým úvahám o tématu ( zobecňování, srovnávání, třídění informací).
Učitel rozvíjí u žáka schopnost logického uvažování.
Učitel zařazuje metody, které vedou žáky k samostatnosti.
Žáci si osvojují základní přírodovědné pojmy.
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Žáci mají zodpovědnost za životní prostředí.

Kompetence k řešení problému








Učitel ověřuje teoretické znalosti v praxi.
Učitel vede žáky k aktivnímu přístupu k ochraně přírody i vlastního zdraví.
Učitel vede žáky, aby se vyvarovali chybných postupů.
Učitel zapojuje do výuky příklady z praxe.
Žáci se učí zvolit správný postup při třídění a zařazování přírodnin do skupin.
Žáci chápou důležitost všech rostlinných a živočišných druhů na Zemi.
Žáci se seznamují se stavbou svého těla a zásadami správného života.

Kompetence komunikativní






Učitel vede žáky k práci ve skupině.
Učitel využívá ve výuce správnou terminologii a vede k tomu i žáky.
Učitel vede žáky, aby si navzájem pomáhali.
Žáci spolupracují na řešení úkolů z přírodopisu s ostatními spolužáky.
Žáci zdůvodňují své dedukce a konfrontují své výsledky s ostatními.

Kompetence občanské





Učitel vede žáky k pozitivnímu vztahu k lidem a k přírodě.
Učitel vede žáky k sebehodnocení i k hodnocení svých spolužáků.
Žáci respektují pravidla soužití ve společnosti a chovají se dle společenských norem.
Žáci snaží se chovat zodpovědně.

Kompetence pracovní







Učitel přizpůsobuje učivo reálným schopnostem žáků.
Učitel požaduje dodržování pracovních postupů.
Učitel vede žáky k ověřování výsledků své práce.
Žáci se učí vytrvalosti a důslednosti.
Žáci se nenechají odradit neúspěchem.
Žáci se učí efektivně využívat svůj pracovní čas.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis
Konkretizovaný výstup

Žák:
• OVO 1: získá základní vědomosti o přírodě a přírodních
dějích

6. ročník
Konkretizované učivo

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
Vznik života
- vývoj, rozmanitost
Podmínky života na Zemi
- sluneční záření, vzduch, voda
- podnebí a počasí ve vztahu k životu organizmů
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• OVO 3: rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a
mnohobuněčnými organismy
• OVO 4: zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových
soustav rostlin i živočichů
• OVO 5: pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro
člověka

• OVO 14: porovná vnější a vnitřní stavbu živočichů a vysvětlí
funkce jednotlivých orgánů
• OVO 15: rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná hlavní
zástupce
• OVO 16: odvodí na základě vlastního pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, objasní jejich způsob
života a přizpůsobení danému prostředí
• OVO 17: využívá zkušeností s chovem vybraných domácích
živočichů k zajišťování jejich životních potřeb
• OVO 18: ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy

Základní složení a struktura živých soustav, význam a
zásady třídění organismů (obecně)
- buňka - organizmy jednobuněčné a mnohobuněčné
- pletiva
- tkáně
- orgány a orgánové soustavy
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
Stavba a funkce jednotlivých částí těla
- živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy,
organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, rozmnožování
Vývoj, vývin a systém živočichů
- významní zástupci jednotlivých skupin živočichů
(obratlovci)
- savci (šelmy, sudokopytníci, lichokopytníci, hlodavci,
hmyzožravci, letouni, opice,
- ptáci
- plazi
- obojživelníci
- ryby
Rozšíření, význam a ochrana živočichů
- živočišná společenstva
- hospodářsky významné druhy
- kriticky ohrožené druhy

• OVO 33: pozná kladný a záporný vliv člověka na životní
prostředí

• OVO 34: využívá metody poznávání přírody osvojované
v přírodopisu
• OVO 35: dodržuje základní pravidla bezpečného chování při
poznávání přírody

Projevy chování živočichů
ZÁKLADY EKOLOGIE
Ochrana přírody a životního prostředí
- globální problémy a jejich řešení, chráněná území
- chráněné druhy rostlin a živočichů
PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
• OVO 34: využívá metody poznávání přírody osvojované
v přírodopisu
• OVO 35: dodržuje základní pravidla bezpečného chování při
poznávání přírody
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis
Konkretizovaný výstup

Žák:
• OVO 1: získá základní vědomosti o přírodě a přírodních
dějích
• OVO 2: orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší
základní projevy a podmínky života
• OVO 6: ví o vlivu virů a bakterií v přírodě a na člověka

• OVO 15: rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná hlavní
zástupce
• OVO 16: odvodí na základě vlastního pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, objasní jejich způsob
života a přizpůsobení danému prostředí

• OVO 9: porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a
zná funkce jednotlivých částí těla rostlin
• OVO 10: ví o základních rostlinných fyziologických
procesech a o jejich využití

• OVO 11: rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná
jejich zástupce
• OVO 12: popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí
• OVO 3: rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby
podle charakteristických znaků
• OVO 4: pozná lišejníky

7. ročník
Konkretizované učivo

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
Vznik života
- projevy a podmínky života
- názory na vznik života
- botanika a zoologie
Viry a bakterie
- výskyt, význam a praktické využití
- ochrana člověka před nákazou
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
Vývoj, vývin a systém živočichů
- významní zástupci jednotlivých skupin živočichů
(bezobratlí)
- ploštěnci a hlísti, tasemnice, roupi
- měkkýši (plži - hlemýžď, slimák; mlži - škeble rybniční)
- kroužkovci (žížaly, pijavky, nitěnky)
- členovci (pavouci - křižák, cizokrajní pavouci; korýši - rak
říční, krab)
- hmyz (žijící na poli,v lese,ve vodě, na zahradách,
v domácnosti; ochrana před bodavým hmyzem, alergie,
první pomoc)
BIOLOGIE ROSTLIN, BIOLOGIE HUB
Stavba, tvar a funkce rostlin
- stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin
(kořen, stonek, list, květ, semeno, plod)
- principy fotosyntézy, dýchání, růst, rozmnožování
Systém rostlin
- poznávání a zařazování běžných druhů a vybraných
zástupců nižších a vyšších rostlin
- ovocné stromy a keře
- pokojové a okrasné rostliny
- houby a lišejníky (stavba, výskyt, význam, zásady sběru
konzumace a první pomoc při otravě houbami, výskyt a
význam lišejníků)
- rostlinné společenstvo les (význam pro životní prostředí a
život, chráněná území, listnaté stromy, jehličnaté stromy,
lesní plody a byliny)
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PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
• OVO 34: využívá metody poznávání přírody osvojované
v přírodopisu
• OVO 35: dodržuje základní pravidla bezpečného chování při
poznávání přírody

• OVO 34: využívá metody poznávání přírody osvojované
v přírodopisu
• OVO 35: dodržuje základní pravidla bezpečného chování při
poznávání přírody

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis
Konkretizovaný výstup

• OVO 18: ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy

• OVO 21: popíše stavbu orgánů a orgánových soustav
lidského těla a jejich funkce
• OVO 22:rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
• OVO 23: zná zásady poskytování předlékařské první
pomoci při poranění

• OVO 19: popíše vznik a vývin jedince
• OVO 20: charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka

8. ročník
Konkretizované učivo

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
Vývoj, vývin a systém živočichů
- významní zástupci jednotlivých skupin živočichů − prvoci,
bezobratlí; obratlovci (opakování)
- živočichové a životní prostředí
- ochrana živočichů
BIOLOGIE ČLOVĚKA
Názory na vznik člověka a jeho vývoj
Stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla, nemoci,
úrazy a prevence
- orgány, orgánové soustavy
- opěrná a pohybová - kosti a kostra, druhy svalů jejich
činnost , první pomoc při poranění
- oběhová - složení krve a její funkce, stavba a činnost
srdce, první pomoc při krvácení, imunita a význam
očkování, prevence u dětí, tetanus
- dýchací - stavba a činnost, péče o dýchací orgány,
škodlivost kouření, první pomoc při zástavě dechu
- trávicí - stavba a činnost trávicí soustavy, hygiena ústní
dutiny, správná výživa
- vylučovací - stavba s činnost ledvin, hygiena vylučovací
soustavy
- kožní - stavba a funkce kůže, osobní hygiena, otužování
- řídící - hormonální a nervová činnost, stavba a činnost
nervové soustavy - mozek, mícha a obvodové nervstvo,
styk organismu s prostředím, řízení činnosti smyslových
orgánů, ústrojí sluchu - škodlivost hluku, ústrojí zraku oční vady
- rozmnožovací – rozmnožování – vznik a vývoj jedince :
embryo, plod, přenos dědičných informací a některých
chorob, ontogenetický vývoj, dětský věk, zvláštnosti období
dospívání, pohlavní nemoci, AIDS - význam antikoncepce i
citového vztahu)
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PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
• OVO 34: využívá metody poznávání přírody osvojované
v přírodopisu
• OVO 35: dodržuje základní pravidla bezpečného chování při
poznávání přírody

• OVO 34: využívá metody poznávání přírody osvojované
v přírodopisu
• OVO 35: dodržuje základní pravidla bezpečného chování při
poznávání přírody

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis
Konkretizovaný výstup

Žák:
• OVO 1: získá základní vědomosti o přírodě a přírodních
dějích
• OVO 13: zná význam hospodářsky důležitých rostlin a
způsob jejich pěstování

• OVO 24: popíše jednotlivé vrstvy Země
• OVO 26: rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických
dějů
• OVO 25: pozná podle charakteristických vlastností vybrané
nerosty a horniny

• OVO 27: rozezná některé druhy půd a objasní jejich vznik

9. ročník
Konkretizované učivo

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
Dědičnost a proměnlivost organismů
- podstata dědičnosti, přenos dědičných informací, vliv na
vývoj organismů
BIOLOGIE ROSTLIN
Význam rostlin a jejich ochrana
- využití hospodářsky významných rostlin (pícniny, obilniny,
zelenina, okopaniny, olejniny, luskoviny)
- chráněné rostliny
- léčivé rostliny; jedovaté rostliny
NEŽIVÁ PŘÍRODA
Země
- vznik a stavba Země
Vnější a vnitřní geologické děje
- příčiny a důsledky
Nerosty a horniny
- vznik, vlastnosti, praktický význam a využití vybraných
zástupců
Půdy
- složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin, její
hospodářský význam pro společnost, devastace a příklady
rekultivace
Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi
- vznik života, vývoj organismů a jejich přizpůsobování
prostředí

• OVO 28: ví o významu vlivu podnebí a počasí na rozvoj a
udržení života na Zemi

Podnebí a počasí ve vztahu k životu organismů

65

Průřezová témata

• OVO 29: uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi
• OVO 30: rozliší populace, společenstva, ekosystémy a
objasní základní princip některého ekosystému
• OVO 31: vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců
v různých ekosystémech
• OVO 32: popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a
objasní jejich důsledky
• OVO 33: pozná kladný a záporný vliv člověka na životní
prostředí

• OVO 34: využívá metody poznávání přírody osvojované
v přírodopisu
• OVO 35: dodržuje základní pravidla bezpečného chování při
poznávání přírody

ZÁKLADY EKOLOGIE
Organismy a prostředí
- vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a
prostředím
- populace, společenstva, přirozené a umělé ekosystémy,
potravní řetězce, rovnováha v ekosystému
Ochrana přírody a životního prostředí
- ochrana půdy
- péče o vodu a vzduch
- ochrana rostlin a živočichů
- třídění odpadu a ohleduplné chování k přírodě
- chemie a příroda
PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
Praktické metody poznávání přírody
Exkurze

3.11. ČLOVĚK A PŘÍRODA - předmět ZEMĚPIS
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Zeměpis je zaměřen na:

orientaci na mapě a schopnost vyčíst z ní hledané údaje

na základní informace o naší republice a některých státech ostatních světadílů
Časové vymezení:
ročník
6.
7.
8.
9.

časová dotace
1
1
1
1

forma
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Výuka probíhá v kmenových třídách i v odborné učebně vybavené odpovídajícím výukovým materiálem. K preferovaným organizačním formám výuky patří poznávací vycházky,
výlety a zájezdy, exkurze a praktická cvičení ve škole i v terénu, práce v učebně PC (výukové programy, využití internetu); skupinová práce s využitím map, pracovních listů,
odborné literatury, časopisů, internetu; projekty.
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Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova

sociální rozvoj (poznávací schopnosti)
principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
objevujeme Evropu a svět
multikulturalita
lidské aktivity a problémy životního prostředí
interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení







Učitel vede žáky k základním myšlenkovým operacím (zobecňování, třídění informací, srovnávání).
Učitel rozvíjí u žáků schopnost logického uvažování.
Učitel rozvíjí vztah k cestování, k poznávání nových míst.
Žáci si osvojují základní zeměpisné pojmy.
Žáci si vytvářejí vztah k přírodě, k naší zemi.
Žáci se orientují na mapách, čtou z map.

Kompetence k řešení problémů







Učitel zapojuje do výuky zeměpisu příklady z praxe, aktuální zprávy z domova i ze světa.
Učitel vede žáky k samostatnému logickému myšlení, kontrole spolužáků a sebekontrole.
Učitel vede žáky k tomu, aby dokázali najít a opravit nedostatky.
Žáci se učí orientaci na mapách a v atlase.
Žáci samostatně řeší problémy odpovídající jejich rozumovým schopnostem.
Žáci provádějí rozbory problémů a jejich řešení.

Kompetence komunikativní







Učitel vede žáky ke kolektivnímu myšlení.
Učitel užívá ve výuce správnou terminologii.
Učitel vede žáky k využití informací z médií.
Žáci spolupracují s ostatními spolužáky ve skupinkách při řešení úkolů.
Žáci se učí vzájemně si pomoci.
Žáci zdůvodňují postupy a komunikací dojdou k správnému vyřešení problému.

Kompetence občanské






Učitel vede žáky k pozitivním vztahům k lidem, k přírodě, k prostředí.
Učitel vede žáky k sebehodnocení i k hodnocení svých spolužáků.
Žáci respektují pravidla soužití ve společnosti a chovají se podle společenských norem.
Žáci se snaží dodržovat pravidla zdravého životního stylu.
Žáci se zodpovědně rozhodují dle konkrétní situace.
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Kompetence pracovní







Učitel vede žáky k efektivitě při organizaci práce.
Učitel přizpůsobuje učivo reálným schopnostem žáků, jejich možnostem.
Učitel učí žáky trpělivosti, vytrvalosti, přesnosti při práci.
Žáci se učí dokončovat zadané úkoly.
Žáci se nenechají odradit dílčím neúspěchem.
Žáci se učí správně formulovat vlastní dotazy.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis
Konkretizovaný výstup

6. ročník
Konkretizované učivo

GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE
Geografická kartografie a topografie
Žák:
- druhy map, glóbus, zeměpisná síť, poledníky
• OVO 1: rozumí základní geografické, topografické a
a rovnoběžky; měřítko a obsah plánů a map, orientace
kartografické terminologii
plánů a map vzhledem ke světovým stranám; praktická
cvičení s dostupnými kartografickými produkty v tištěné i
• OVO 2: získá osobní představu o prostředí, které nás
elektronické podobě
obklopuje, umí ho popsat a určit jednoduché vazby, vyjádřit
co mu prospívá a škodí
REGIONY SVĚTA, SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ

EVROPA
• OVO 6: vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány
• OVO 7: rozliší zásadní přírodní a společenské znaky
světových regionů
• OVO 8: charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry vybraných
světadílů, oceánů, a vybraných států

• OVO 14: určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky
a její sousední státy

TVAR, POVRCH EVROPY
- poloostrovy: Skandinávský, Pyrenejský, Balkánský
- ostrovy: Britské ostrovy (VB a Irsko), Island
- nejvyšší pohoří Evropy: Alpy (hora Mont-Blanc)
VODSTVO EVROPY
- Baltské moře, Severní moře, Středozemní moře, Černé
moře
- jezera a řeky (Volha, Dunaj, Dněpr, Rýn, Labe, Visla)
VELKÁ MĚSTA EVROPY
- Londýn, Paříž, Madrid, Vídeň, Řím, Moskva
- přístavní města (Hamburk)
- letecká doprava
ČESKÁ REPUBLIKA
Místní region
- zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního regionu,
rozloha a ohraničení vzhledem k okolním regionům
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• OVO 15: zná přírodní podmínky ČR, popíše povrch a jeho
členitost
• OVO 16: uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva

• OVO 17: vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti
(regionu) podle bydliště nebo školy
• OVO 18: charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní
poměry místního regionu
• OVO 19: vyhledá na mapách jednotlivé kraje České
republiky a charakterizuje hospodářské poměry, přírodní
zvláštnosti a kulturní zajímavosti

• OVO 20: ovládá základy praktické topografie a orientace v
terénu
• OVO 21: uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a
pobytu ve volné přírodě

Česká republika
- zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry
(povrch krajiny, podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo,
živočichové)
- obyvatelstvo (nejlidnatější oblasti, úřední jazyk, národnost,
státní příslušnost)
- Praha, státní hymna
- hospodářství
- hospodářské a politické postavení České republiky
v Evropě a ve světě
- poloha ČR v Evropě, sousední státy - SRN, Polsko,
Rakousko, Německo, Slovensko a jejich hlavní města
Regiony České republiky
- územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské
členění, kraj místního regionu, spolupráce se sousedními
státy
- Čechy, Morava, Slezsko
- kulturní, historické zajímavosti (hrady, zříceniny, zámky,…)
TERÉNNÍ GEOGRAFICKÉ PRAXE A APLIKACE
Cvičení a pozorování v terénu v místní krajině,
geografické exkurze
- orientační body, jevy, pomůcky a přístroje
- stanoviště, určování hlavních a vedlejších světových stran,
pohyb podle mapy, odhad vzdáleností a výšek objektů
v terénu
- jednoduché náčrtky krajiny, schematické náčrtky
pochodové osy

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis
Konkretizovaný výstup

7. ročník
Konkretizované učivo

GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE
Komunikační geografický a kartografický jazyk
- vybrané obecně používané geografické a topografické
pojmy
- jazyk mapy: symboly, smluvené značky, vysvětlivky
• OVO 2: získá osobní představu o prostředí, které nás
Geografická kartografie a topografie
obklopuje, umí ho popsat a určit jednoduché vazby, vyjádřit
- druhy map, glóbus, zeměpisná síť, poledníky
co mu prospívá a škodí
a rovnoběžky; měřítko a obsah plánů a map, orientace
plánů a map vzhledem ke světovým stranám; praktická
cvičení s dostupnými kartografickými produkty v tištěné i
elektronické podobě

Žák:
• OVO 1: rozumí základní geografické, topografické a
kartografické terminologii
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PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ
Země jako vesmírné těleso
- tvar a pohyby Země, důsledky pohybů Země na život lidí
a organismů, střídání dne a noci, střídání ročních období,
časová pásma

• OVO 3: objasní důsledky pohybů Země

• OVO 4: ví o působení vnitřních a vnějších procesů
v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a na lidskou
společnost
• OVO 5: ví o působení přírodních vlivů na utváření
zemského povrchu

• OVO 17: vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti
(regionu) podle bydliště nebo školy
• OVO 18: charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní
poměry místního regionu
• OVO 19: vyhledá na mapách jednotlivé kraje České
republiky a charakterizuje hospodářské poměry, přírodní
zvláštnosti a kulturní zajímavosti

• OVO 20: ovládá základy praktické topografie a orientace v
terénu
• OVO 21: uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a
pobytu ve volné přírodě

Krajinná sféra
- přírodní sféra a její základní složky a prvky, přírodní oblasti
Země, podnebné pásy
Systém přírodní sféry na regionální úrovni
- přírodní oblasti
ČESKÁ REPUBLIKA
Regiony České republiky
- Praha
- střední Čechy
- jižní Čechy
- západní Čechy, Karlovarsko
- severní Čechy
- východní Čechy
- jižní Morava
- severní Morava, Slezsko
TERÉNNÍ GEOGRAFICKÉ PRAXE A APLIKACE
Cvičení a pozorování v terénu v místní krajině,
geografické exkurze
- orientační body, jevy, pomůcky a přístroje
- stanoviště, určování hlavních a vedlejších světových stran,
pohyb podle mapy, odhad vzdáleností a výšek objektů
v terénu
- jednoduché náčrtky krajiny, schematické náčrtky
pochodové osy

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis
Konkretizovaný výstup

8. ročník
Konkretizované učivo

REGIONY SVĚTA, SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ
Žák:
• OVO 6: vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány
• OVO 7: rozliší zásadní přírodní a společenské znaky
světových regionů
• OVO 8: charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry vybraných

EVROPA – prohloubení učiva
-

poloha, rozloha, členitost
přírodní podmínky
povrch
podnebí
vodstvo
rostlinstvo a živočišstvo
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světadílů, oceánů, a vybraných států
• OVO 9: ví, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí a
rozmístěním lidských sídel
• OVO 10: vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního
ruchu a rekreace

• OVO 11: umí pojmenovat různé krajiny jako součást
pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních
příkladech specifické znaky a funkce krajin
• OVO 12: zná příklady přírodních a kulturních krajinných
složek
• OVO 13: uvede na vybraných příkladech závažné důsledky
a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí

• OVO 20: ovládá základy praktické topografie a orientace v
terénu
• OVO 21: uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a
pobytu ve volné přírodě

- obyvatelstvo
- oblasti Evropy:
o západní Evropa (základní informace o státech)
o jižní Evropa (základní informace o státech)
o severní Evropa (základní informace o státech)
o střední Evropa (základní informace o státech)
o jihovýchodní Evropa (základní informace o státech)
o východní Evropa (základní informace o státech)
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Krajina
- přírodní a společenské prostředí, typy krajin
Vztah příroda a společnost
principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí,
chráněná území přírody, globální ekologické a
environmentální problémy lidstva

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÉ PRAXE A APLIKACE
Cvičení a pozorování v terénu v místní krajině,
geografické exkurze
- orientační body, jevy, pomůcky a přístroje
- stanoviště, určování hlavních a vedlejších světových stran,
pohyb podle mapy, odhad vzdáleností a výšek objektů
v terénu
- jednoduché náčrtky krajiny, schematické náčrtky
pochodové osy

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis
Konkretizovaný výstup

Žák:

9. ročník
Konkretizované učivo

REGIONY SVĚTA, SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ
DALŠÍ SVĚTADÍLY

• OVO 6: vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány
• OVO 7: rozliší zásadní přírodní a společenské znaky
světových regionů
• OVO 8: charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry vybraných

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

porovnání s Evropou
poloha, povrch
vodstvo
podnebí
rostlinstvo, živočichové
náboženství
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

ASIE
(významné státy jednotlivých světadílů -charakteristika, hlavní
město, přístavy, kulturní a přírodní památky,…)
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Průřezová témata

světadílů, oceánů, a vybraných států
• OVO 9: ví, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí a
rozmístěním lidských sídel
• OVO 10: vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního
ruchu a rekreace

AFRIKA
(významné státy jednotlivých světadílů -charakteristika, hlavní
město, přístavy, kulturní a přírodní památky,…)
AMERIKA
(významné státy jednotlivých světadílů -charakteristika, hlavní
město, přístavy, kulturní a přírodní památky,…)
AUSTRÁLIE a OCEÁNIE
(významné státy jednotlivých světadílů -charakteristika, hlavní
město, přístavy, kulturní a přírodní památky,…)
ANKTARTIS
(významné státy jednotlivých světadílů -charakteristika, hlavní
město, přístavy, kulturní a přírodní památky,…)

• OVO 18: charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní
poměry místního regionu

• OVO 20: ovládá základy praktické topografie a orientace v
terénu
• OVO 21: uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a
pobytu ve volné přírodě

OCEÁNY
Tichý oceán
poloha oceánu a jeho členitost
Indický oceán
poloha oceánu a jeho členitost
Atlantský oceán
poloha oceánu a jeho členitost
Severní ledový oceán
poloha oceánu a jeho členitost
ČESKÁ REPUBLIKA
- doprava, druhy dopravy, dopravní sít, jízdní řády
- hraniční přechody
TERÉNNÍ GEOGRAFICKÉ PRAXE A APLIKACE
Cvičení a pozorování v terénu v místní krajině,
geografické exkurze
- orientační body, jevy, pomůcky a přístroje
- stanoviště, určování hlavních a vedlejších světových stran,
pohyb podle mapy, odhad vzdáleností a výšek objektů
v terénu
- jednoduché náčrtky krajiny, schematické náčrtky
pochodové osy
Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života
- živelní pohromy; opatření, chování a jednání při nebezpečí
živelních pohrom
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3.12. UMĚNÍ A KULTURA - předmět HUDEBNÍ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Cílem Hudební výchovy je vytvářet u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporuje schopnosti hudbu emocionálně prožívat a podporuje rozvoj hudebních
schopností a individuálních hudebních dovedností.
Vzdělávání v Hudební výchově je zaměřeno na:






rozvíjení pozitivního vztahu k umění
využívání a rozvíjení tvořivých vlastností a dovedností
poznání, že kultura a umění obohacuje život člověka
seznámení s kulturou jiných národů a etnik
kultivované vystupování a získávání sebedůvěry

Časové vymezení:
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

časová dotace
1
1
1
1
1
1
1
1
1

forma
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Výuka probíhá v kmenových třídách. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání (skupinové vyučování, samostatná práce, kolektivní práce,
krátkodobé projekty). Hudba je osvojována nejen při vyučování, ale i návštěvou výchovných koncertů, na besedách o hudbě i samostatně v mimoškolních hudebních aktivitách.
Při hodnocení výsledků práce žáků přihlíží vyučující především k jejich přístupu k celému múzickému komplexu hudebních činností, ke snaze spolupracovat s ostatními a k úsilí o co
nejlepší výsledek. Je možné zohlednit i případnou jednostrannou zaměřenost žáka na určitý typ hudebních činností.
Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Multikulturní výchova

osobnostní rozvoj (psychohygiena, seberegulace a sebeorganizace), sociální rozvoj (komunikace, spolupráce a
soutěživost)
Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět; Jsme Evropané
kulturní rozdíly, lidské vztahy, etnický původ
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení




Učitel respektuje individuální přístup k jednotlivým dětem a upřednostňuje skupinový výcvik všech žáků.
Žáci ovládají vokální a instrumentální činnosti, poslechové činnosti, hudebně pohybové činnosti.
Žáci mají vytvořený kladný vztah k hudbě a její potřeby v životě, pozorně a s porozuměním naslouchají hudbě.

Kompetence k řešení problémů



Učitel vede žáky k zodpovědnosti, soustředěnosti.
Žáci volí správný postup při získávání a osvojování si vědomostí a dovedností a dokáží samostatně řešit dané problémy.

Kompetence komunikativní


Žáci zvládají komunikaci ústní i písemnou takovým způsobem, který odpovídá jejich schopnostem ( říkadla – rytmizace, melodizace, zřetelná výslovnost jednotlivých slov a
slovních spojení, pohybové hry s říkadly, grafický záznam melodie ).

Kompetence sociální a personální



Žáci respektují daná pravidla chování a jednání.
Žáci učí se ovládat, vyhýbají se konfliktům, uvědomují si důsledky nevhodného chování, vzájemně si pomáhají, berou ohledy na zdravotní a mentální postižení spolužáků.

Kompetence občanské


Žáci respektují pravidla soužití ve společnosti a chování dle společenských norem, chrání si a pečují o své životní prostředí a dodržují pravidla zdravého životního stylu.

Kompetence pracovní



Žáci se učí pracovat podle určitého postupu a návodu.
Žáci mají přehled o svých schopnostech, nenechají se odradit neúspěchem, dovedou se soustředit na práci a setrvat i při případném neúspěchu.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova
Konkretizovaný výstup

Žák:
• OVO 6: zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním
schopnostem
• OVO 9: naučí se správně hospodařit s dechem při
interpretaci písní  frázování

5. ročník
Konkretizované učivo

VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
- zpěv lidových a umělých písní přiměřeného rozsahu
- hra na tělo
- ukázka grafického záznamu melodie a hra na Orfeovy
nástroje

• OVO 10: doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje
• OVO 11: umí propojit vlastní pohyb s hudbou

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky
- zpěv s tancem –variace tanečních kroků
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
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Průřezová témata

• OVO 7: odliší tóny podle výšky, síly a barvy
• OVO 8: soustředí se na poslech skladeb

-

výška, síla, délka tónu
rozpoznávání tempa a rytmu
zpěvní hlasy
zvuk hudebních nástrojů
slavné melodie a skladby dle nabídky a výběru vyučujícího

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova
Konkretizovaný výstup

Žák:
• OVO 12: zná a interpretuje vybrané lidové a umělé písně
• OVO 13: doprovází písně pomocí ostinata

• OVO 14: soustředí se na poslech skladeb většího rozsahu
• OVO 15: rozeznává různé hudební žánry
• OVO 16: rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického
orchestru
• OVO 17: zná vybrané hudební skladatele a jejich díla

Konkretizované učivo

Žák:
• OVO 12: zná a interpretuje vybrané lidové a umělé písně
• OVO 13: doprovází písně pomocí ostinata

Průřezová témata

VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
- intonační cvičení
- hudební hádanky
- grafický záznam melodie
- zpěv jednohlasu v přiměřeném rozsahu
- hra na tělo
- Orffův instrumentář – rytmický doprovod
- rytmický vícehlas
- hygiena dětského hlasu
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- základní taneční kroky klasických tanců – polka, valčík,
diskotékové tance
- relaxační techniky
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- rozlišování zpěvních hlasů, hudebních nástrojů a
hudebních uskupení
- poslech různých hudebních uskupení
- oslech různých hudebních žánrů
- poslech významných děl skladatelů dle výběru učitele
- nejvýznamnější hudební skladatelé a jejich díla

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova
Konkretizovaný výstup

6. – 7. ročník

8. – 9. ročník
Konkretizované učivo

VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
- zpěv jednohlasu v přiměřeném rozsahu
- hudební hádanky
- intonační cvičení
- kánon
- grafický záznam melodie
- hra na tělo
- Orffův instrumentář – rytmický doprovod
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Průřezová témata

- taktování v 2/4, 3/4, 4/4 taktu
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- relaxační techniky, muzikoterapie

• OVO 14: soustředí se na poslech skladeb většího rozsahu
• OVO 15: rozeznává různé hudební žánry
• OVO 16: rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického
orchestru

POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- rozlišování zpěvních hlasů, hudebních nástrojů a
hudebních uskupení
- různé hudební žánry
- nejvýznamnější hudební skladatelé a jejich díla
- hudebně vyjadřovací prostředky ve skladbě

• OVO 17: zná vybrané hudební skladatele a jejich díla

3.13. UMĚNÍ A KULTURA - předmět VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Cílem vyučování Výtvarné výchovy je rozvíjet smyslové vnímání a představivost, zlepšování jemné motoriky, prostorové vidění a získávání všestranných výtvarných dovedností.
Vzdělávání ve výtvarné výchově je zaměřeno na:









rozvíjet prostorové vidění
využívat mezipředmětových vztahů při volbě námětů
přecházet k uvědomělé výtvarné činnosti
zpřesňovat spontánní dětský projev ,využívat soutěže a hravou činnost
rozvíjet estetický vztah k přírodě,životnímu prostředí, ke knize a její výtvarné podobě
výtvarné vyjadřování svých emocí
položit základy užívání přiměřených výtvarných technik
vytvářet vztah mezi funkcí,materiálem,tvarem a estetikou předmětu

Časové vymezení:
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

časová dotace
1
1
1
1
1
1
1
1
1

forma
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
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Organizační vymezení:
Výuka probíhá v kmenových třídách, multifunkční učebně nebo mimo budovu školy /práce v plenéru/.
Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Mediální výchova

osobnostní rozvoj (kreativita), sociální rozvoj (mezilidské vztahy)
Objevujeme Evropu a svět
interpretace vztahu mediálního sdělení a reality

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení







Učitel uplatňuje mezipředmětové vztahy.
Učitel vede žáky k osvojování základních pracovních dovedností a návyků.
Učitel zařazuje práci v motivujícím prostředí.
Žáci zvládají základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizují svůj tvůrčí záměr.
Žáci při tvorbě vycházejí ze svých zrakových, hmatových a sluchových vjemů.
Žáci vyjadřují vlastní prožitky, zkušenosti a fantazii.

Kompetence k řešení problémů






Učitel prezentuje výsledky tvůrčích činností žáků ve třídě, ve škole i mimo školu.
Učitel podporuje fantazii.
Učitel rozvíjí u žáka tvořivou činnost.
Žáci poznávají vlastní možnosti.
Žáci se zapojují aktivně do výuky.

Kompetence komunikativní







Učitel vede žáky ke spolupráci s ostatními spolužáky.
Učitel dodržuje etiku komunikace.
Učitel vede žáky k poznávání sebe a vztahu k jiným.
Žáci pracují v týmu.
Žáci respektují názory druhých.
Žáci komunikují pomocí výtvarné činnosti, vyjadřují své pocity a prožitky.

Kompetence sociální a personální







Učitel dbá, aby žáci dodržovali pravidla slušného chování.
Učitel vytváří u žáka kladný vztah k přírodě, učí ho k ohleduplnému a citlivému chování k lidem.
Učitel vede žáky ke kultuře.
Žáci respektují pravidla při týmové práci a svou činností kladně ovlivňují výsledek společné práce.
Žáci navazují a udržují dobré vztahy se spolužáky.
Žáci vědí, co je to respekt a tolerance.
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Kompetence občanské






Učitel zamezuje projevům nadřazenosti vůči slabším spolužákům.
Učitel vede žáky k pozitivním vztahům k lidem, k přírodě a k prostředí.
Žáci si uvědomují odlišnost jiných kultur.
Žáci dodržují hygienu a pořádek při pracovních činnostech.
Žáci podílejí se na ochraně životního prostředí.

Kompetence pracovní







Učitel vede k objektivnímu posouzení výsledků práce své a druhých.
Učitel buduje pozitivní postoj k manuální práci.
Učitel vytvoří pro žáky takové prostředí, které pro ně bude motivující - výzdoba třídy, pomůcky.
Žáci jsou schopni soustředit se na práci a v dané činnosti setrvat až do konce.
Žáci dodržují zásady bezpečnosti a hygieny pracovního procesu.
Žáci pracují dle určitého pracovního postupu či návodu.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova
Konkretizovaný výstup
Žák:
• OVO 4: uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu,
realizuje svůj tvůrčí záměr
• OVO 5: rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie,
barvy, tvary, objekty, rozpoznává jejich základní vlastnosti a
vztahy (kontrasty – velikost, barevný kontrast), uplatňuje je
podle svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby
ostatních i umělecké produkce i na příkladech z běžného
života (s dopomocí učitele)
• OVO 6: při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i
sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie
• OVO 7: vyjadřuje (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z
vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i uměleckého díla

Konkretizované učivo

Žák:
• OVO 8: uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci
a prezentaci vlastního tvůrčího záměru

Průřezová témata

Prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, nálad a
fantazijních představ:
- pohyb těla v prostoru
- manipulace s objekty
- malba, kresba
- tradiční i netradiční prostředky a jejich kombinace
(jednoduché grafické techniky, koláže, hravé činnosti s
užitím hotového typologického písma, kompozice z
přírodních materiálů atp.)
Vnímání, porovnávání a hodnocení výsledků tvůrčích činností
vlastních i ostatních i výsledků běžné umělecké produkce
- malba, kresba, ilustrace hračky, popř. knihy, plastika,
objekty, comics
Prezentace výsledků vlastních tvůrčích činností ve třídě i ve
škole

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova
Konkretizovaný výstup

4. – 5. ročník

6. – 7. ročník
Konkretizované učivo

- prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, emocí, pocitů,
nálad, prožitků, představ, zkušeností, myšlenek, situací a
událostí (umístění těla a objektů v prostoru, kresba, malba,
grafika, tradiční a netradiční prostředky a jejich kombinace
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Průřezová témata

• OVO 9: uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i
prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich
vlastnosti a vztahy; pojmenuje je ve výsledcích vlastní
tvorby i tvorby ostatních; vnímá a porovnává jejich uplatnění
v běžné i umělecké produkci
• OVO 10: při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních
zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich
vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotí a
prezentuje výsledek své tvorby, porovnává jej s výsledky
ostatních
• OVO 11: vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké
produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity

v ploše i prostoru, práce v grafických editorech)
- rozlišování, porovnávání, třídění a hodnocení výsledků
tvůrčích činností vlastních i ostatních, běžné a umělecké
produkce (malba, kresba, objekty, plastika, grafika,
fotografie, animovaný film, elektronický obraz, uplatnění
písma, reklama)
- výběr a třídění výsledků vlastních tvůrčích činností pro
prezentaci (podle vlastní potřeby, před spolužáky, rodiči,
pro prezentaci školy)

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova
Konkretizovaný výstup
Žák:
• OVO 8: uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci
a prezentaci vlastního tvůrčího záměru
• OVO 9: uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i
prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich
vlastnosti a vztahy; pojmenuje je ve výsledcích vlastní
tvorby i tvorby ostatních; vnímá a porovnává jejich uplatnění
v běžné i umělecké produkci
• OVO 10: při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních
zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich
vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotí a
prezentuje výsledek své tvorby, porovnává jej s výsledky
ostatních
• OVO 11: vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké
produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity

8. – 9. ročník
Konkretizované učivo

Průřezová témata

- prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, emocí, pocitů,
nálad, prožitků, představ, zkušeností, myšlenek, situací a
událostí (umístění těla a objektů v prostoru, kresba, malba,
grafika, tradiční a netradiční prostředky a jejich kombinace
v ploše i prostoru, práce v grafických editorech)
- rozlišování, porovnávání, třídění a hodnocení výsledků
tvůrčích činností vlastních i ostatních, běžné a umělecké
produkce (malba, kresba, objekty, plastika, grafika,
fotografie, animovaný film, elektronický obraz, uplatnění
písma, reklama)
- výběr a třídění výsledků vlastních tvůrčích činností pro
prezentaci (podle vlastní potřeby, před spolužáky, rodiči,
pro prezentaci školy), vysvětlení vlastního tvůrčího
záměru, vnímání, porovnávání a hodnocení výsledků
vlastních s výsledky ostatních

3.14. ČLOVĚK A ZDRAVÍ - předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Tělesná výchova umožňuje žákům aktivně využívat a ovlivňovat vlastní pohybové možnosti s ohledem na zdravotní a pohybová omezení, vede je od spontánního pohybu k řízené
pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci.
Vzdělávání v Tělesné výchově se zaměřuje na:
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dodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany zdraví, zodpovědnosti a péči o své zdraví
pochopení všech změn spojených s dospíváním ( psychologické, psychické, sociální )
rozpoznat situace, kdy je ohroženo tělesné a duševní zdraví vlastní i druhých
sport – prostředek k navázání sociálních kontaktů
poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů pohybových možností a omezení

Časové vymezení:
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

časová dotace
4
3
3
3
2
3
3
3
3

forma
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě nebo v plaveckém bazénu. V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se
věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování. Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách
využívá různé metody a formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí.
Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Výchova k myšlení v evropských
globálních souvislostech
Výchova demokratického občana
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova

a

osobnostní rozvoj (psychohygiena), morální rozvoj (hodnoty, postoje, praktická etika)
objevujeme Evropu a svět
občanská společnost a škola, občan, občanská společnost a stát
lidské vztahy, kulturní rozdíly
základní podmínky života
fungování a vliv médií ve společnosti, kritické čtení a vnímání autora mediálních sdělení

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení



Učitel vede žáky od spontánního a hravého pojetí pohybu k řízené pohybové aktivitě a soutěžím, případně až k vlastní pohybové seberealizaci v některé pohybové aktivitě
nebo sportu.
Žáci poznávají vlastní pohybové možnosti a omezení, uvědomují si je, respektují a využívají k cílenému ovlivňování tělesného a duševního stavu.

Kompetence k řešení problémů


Učitel vede žáky k samostatnému řešení běžných životních situací způsobem odpovídajícím jejich možnostem.

80




Žáci se učí zvládat běžné životní situace způsobem, který odpovídá jejich možnostem.
Žáci dokáží nést důsledky za svá rozhodnutí, umí řešit situaci, kdy nastane ohrožení sebe samého nebo druhé osoby.

Kompetence komunikativní




Učitel vede žáky k používání základní odborné tělocvičné terminologii.
Žáci dokáží vhodně komunikovat jak s kamarády, tak i učiteli, komunikaci volí jako prostředek k vytváření nových vztahů.
Žáci používají základní odbornou tělocvičnou terminologii osvojovaných činností, smluvené signály a povely.

Kompetence sociální a personální



Učitel vede žáky k pochopení, že sport je jedním z prostředků k navazování sociálních kontaktů.
Žáci respektují daná pravidla chování a jednání, vnímají prožitky z pohybových činností, které vedou k aktivitě, pohybové seberealizaci a aktivnímu vztahu ke sportu.

Kompetence občanské



Učitel vede žáky k respektování sebe sama i druhých a k pozitivnímu vztahu k lidem, k přírodě a prostředí.
Žáci si váží svého zdraví, dodržují pravidla zdravého životního stylu, chápou význam dobrého soužití mezi vrstevníky ve společnosti.

Kompetence pracovní


Žáci dodržují zásady bezpečnosti, chrání si své zdraví; při konání dané činnosti se snaží nenechat se odradit případným neúspěchem, efektivně využívají svoji pracovní dobu
a organizují vlastní práci.

.
.
.
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova
Konkretizovaný výstup
Žák:
• OVO 6: zná význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snaží se
začleňovat pohyb do denního režimu
• OVO 7: zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v
souvislosti s vlastním svalovým oslabením

• OVO 12: zvládá podle pokynů základní přípravu organismu
před pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení
činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy
• OVO 13: uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro
provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti
• OVO 8: zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle
svých pohybových možností a schopností
• OVO 9: reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové
činnosti
• OVO 11: zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a
správné držení těla

• OVO 10: dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play

5. ročník
Konkretizované učivo

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
- Význam pohybu pro zdraví délka a intenzita pohybu,
spontánní pohybové činnosti
- Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla,
průpravná, koordinační, kompenzační, psychomotorická a
jiná cvičení.
- Hygiena při TV – hygiena cvičebního prostředí, vhodné
oblečení a obuv, osobní hygiena
- Příprava organismu - příprava organismu před pohybovou
činností, uklidnění po zátěži, protahovací cvičení
- Bezpečnost při sportování první pomoc při úrazech
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH
DOVEDNOSTÍ
- Pohybové hry – s využitím tradičního i netradičního náčiní
- Pohybové činnosti
- Základy gymnastiky – průpravná cvičení, cvičení s náčiním
a na nářadí
- Rytmická a kondiční cvičení – jednoduché tanečky
- Základy atletiky – běhy, skok daleký, hod kriketovým
míčkem, atletické činnosti
- Turistika a pobyt v přírodě – chování v přírodě, chůze
terénem, ochrana přírody
- Pobyt v zimní přírodě – hry na sněhu, sáňkování, bobování
- Základy sportovních her – průpravné hry, základní
manipulace s míčem, hry se zjednodušenými pravidly
- Další pohybové činnosti a netradiční sporty - výchova
cyklisty – dopravní hřiště
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
- Organizace při Tv – základní organizační činnosti
- Komunikace v TV – smluvené povely a
signály,terminologie
- Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových
činností – soutěží, her
- Zásady jednání a chování – fair play
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova
Konkretizovaný výstup

6. – 7. ročník
Konkretizované učivo

-

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
relaxační, koordinační a kompenzační cvičení
průpravná a kondiční cvičení
pohybový režim
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

Žák:
• OVO 1: pochopí zásady zatěžování; jednoduchými
zadanými testy, změří úroveň své tělesné zdatnosti
• OVO 2: usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových
schopností a o rozvoj pohybových dovedností základních
sportovních odvětví včetně zdokonalování základních
lokomocí
• OVO 3: cíleně se připravuje na pohybovou činnost a její
ukončení
• OVO 4: využívá základní kompenzační a relaxační techniky
k překonání únavy
• OVO 7: zná základní zásady poskytování první pomoci a
zvládá zajištění odsunu raněného
• OVO : uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním
provozu
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
- pohybové hry s různým zaměřením, netradiční
Žák:
pohybové hry
• OVO 9: zvládá v souladu s individuálními předpoklady
- gymnastika − akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a
osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře,
na nářadí
soutěži, při rekreačních činnostech
• OVO 10: posoudí provedení osvojované pohybové činnosti,
- průpravné úpoly − střehový postoj, držení, pohyb
označí příčiny nedostatků
v postoji
- atletika − starty; rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a
v terénu (podle schopností a možností žáků), základy
štafetového běhu, skok do dálky, skok do výšky, hod
míčkem, hod granátem
- sportovní hry − herní činnosti jednotlivce, herní
kombinace, utkání podle pravidel pro danou věkovou
kategorii
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
- komunikace v Tv – odborná tělocvičná terminologie
Žák:
osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta,
• OVO 11: užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni
značky,
vzájemná komunikace při osvojovaných
cvičence, rozhodčího, diváka
pohybových činnostech
• OVO 12: naplňuje ve školních podmínkách základní
- organizace prostoru a pohybových činností −
olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc
v nestandardních podmínkách, sportovní výstroj a výzbroj
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu
− výběr, ošetřování
přírody při sportu
• OVO 13: dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice
- pravidla osvojovaných pohybových činností − her,
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
závodů, soutěží, zásady fair play
• OVO 14: rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající
- zásady jednání a chování v různém prostředí a při
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z role hráče, rozhodčího, diváka
• OVO 15: sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a
vyhodnotí je
• OVO 16: spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

různých činnostech
- měření výkonů, posuzování pohybových dovedností

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova
Konkretizovaný výstup

8. – 9. ročník
Konkretizované učivo

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
- rekreační sport
Žák:
- rozvoj silových schopností
• OVO 1: pochopí zásady zatěžování; jednoduchými
- cvičení ke správnému držení těla – vyrovnávací,
zadanými testy, změří úroveň své tělesné zdatnosti
kompenzační
• OVO 2: usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových
- posilovací cvičení
schopností a o rozvoj pohybových dovedností základních
sportovních odvětví včetně zdokonalování základních
- rozvoj koordinačních schopností
lokomocí
- vyrovnávací cvičení jako prevence zdravotních oslabení
• OVO 3: cíleně se připravuje na pohybovou činnost a její
- hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
ukončení
• OVO 4: využívá základní kompenzační a relaxační techniky
k překonání únavy
• OVO 5: odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se
zdravím a sportem
• OVO 6: vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a
tomu přizpůsobuje pohybové aktivity
• OVO 7: zná základní zásady poskytování první pomoci a
zvládá zajištění odsunu raněného
• OVO : uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním
provozu
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
- gymnastika − akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a
Žák:
na nářadí
• OVO 9: zvládá v souladu s individuálními předpoklady
- rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a
osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře,
rytmickým doprovodem − základy rytmické gymnastiky,
soutěži, při rekreačních činnostech
jiné kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
• OVO 10: posoudí provedení osvojované pohybové činnosti,
doprovodem, cvičení s náčiním, tance
označí příčiny nedostatků
- průpravné úpoly − střehový postoj, držení, pohyb
v postoji
- atletika − starty; rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a
v terénu (podle schopností a možností žáků), základy
štafetového běhu, skok do dálky, hod míčkem, hod
granátem
- sportovní hry − herní činnosti jednotlivce, herní
kombinace, utkání podle pravidel pro danou věkovou
kategorii
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- turistika a pobyt v přírodě − základní poznatky
z turistiky, přesun a chůze v terénu; táboření, základní
turistické dovednosti, ochrana přírody, modifikace
orientačního závodu, příprava a dokumentace turistické
akce
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
- komunikace v Tv – odborná tělocvičná terminologie
Žák:
osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta,
• OVO 11: užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni
značky, vzájemná komunikace při osvojovaných
cvičence, rozhodčího, diváka
pohybových činnostech
• OVO 12: naplňuje ve školních podmínkách základní
- organizace prostoru a pohybových činností −
olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc
v nestandardních podmínkách, sportovní výstroj a výzbroj
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu
− výběr, ošetřování
přírody při sportu
• OVO 13: dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice
- historie a současnost sportu − významné sportovní
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
soutěže a sportovci
• OVO 14: rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající
- pravidla osvojovaných pohybových činností − her,
z role hráče, rozhodčího, diváka
závodů, soutěží, zásady fair play
• OVO 15: sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a - zásady jednání a chování v různém prostředí a při
vyhodnotí je
různých činnostech
• OVO 16: spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
- měření výkonů, posuzování pohybových dovedností

3.15. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE - předmět PRAKTICKÉ ČINNOSTI
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Cílem vyučování je zaměřit se a systematicky ovlivňovat rozvíjení motorických a tvořivých schopností, dovedností a návyků a vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Tímto se
přispívá k vytváření životní a profesní orientaci žáků, ke správné volbě povolání a uplatnění v dalším životě a ve společnosti.
Vzdělávání je zaměřeno na:










rozvoj motoriky, získání základních manuálních zručností a vytváření pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí
pozitivní vztah k práci a jejím výsledkům
práci v kolektivu a odpovědnosti za své i společné výsledky práce
osvojení dovedností při používání a zacházení s vhodně zvolenými nástroji,pomůckami a drobným nářadím
porozumění zadaným pracovním postupům
přesnosti,systematičnosti a vytrvalosti při plnění pracovních postupů
poznání pracovních činností,které pomáhají vytváření možných zálib a využití volného času
orientaci v různých oborech lidské činnosti a osvojení potřebných poznatků a dovedností pro - uplatnění při volbě povolání a společenském uplatnění
dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci
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Časové vymezení:
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

časová dotace
3
3
4
3
2
5
5
4
4

forma
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Výuka probíhá z převážné části v kmenových třídách, v odborných učebnách /školní dílna, učebna výpočetní techniky, školní jídelna/ či v okolí školy (parčík u školy, školní hřiště). K
preferovaným organizačním formám patří exkurze ve vybraných institucích a výrobních podnicích. Žáci pracují individuálně, ve dvojicích nebo ve skupinách. Střídají se jednotlivé
činnosti s řešením problémových úkolů. Žáci pracují ve vhodném prostředí s potřebným nezávadným nářadím a pomůckami. Důraz je kladen na ochranu zdraví a hygienu práce.
Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Environmentální výchova

osobnostní rozvoj (kreativita), sociální rozvoj (poznávací schopnosti, mezilidské vztahy, komunikace, spolupráce a
soutěživost), morální rozvoj (hodnoty, postoje, praktická etika)
lidské vztahy, etnický původ
lidské aktivity a problémy životního prostředí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení






Učitel vede žáky k sebehodnocení a pochopení souvislostí mezi předměty.
Učitel vede žáky k obhajobě své práce.
Žáci pracují s různými materiály a pomůckami.
Žáci zvládají práci v týmu a ve skupině.
Žáci si uvědomují význam získaných vědomostí, dovedností a schopností, které mohou využít v dalším procesu vzdělávání nebo v pracovním uplatnění.

Kompetence k řešení problémů





Učitel vede žáky k samostatné práci
Učitel poznatky nepředkládá hotové, ale podporuje a rozvíjí logické myšlení.
Žáci při jakékoliv situaci, kdy jsou ohroženi oni sami nebo jiné osoby, dokáží přivolat pomoc, popřípadě danou situaci řešit.
Žáci uplatňují mezipředmětové vztahy.

Kompetence komunikativní





Učitel vede žáky ke spolupráci s ostatními.
Učitel vede žáky k důslednému dodržování jasně stanovených pravidel.
Učitel vede žáky k dodržování etiky komunikace.
Žáci používají běžné fráze potřebné při oslovení, žádosti, poděkování atd.
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Žáci vyjadřují se srozumitelně, výstižně.
Žáci pracují v týmu.

Kompetence sociální a personální






Učitel vede žáky k ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem.
Učitel vede žáky k vzájemné pomoci při učení.
Žáci respektují daná pravidla chování.
Žáci vědí, co je to vzájemná pomoc při učení.
Žáci nevysmívají se slabším a postiženým spolužákům.

Kompetence občanské







Učitel vede žáky ke kultivovanému projevu.
Učitel vede žáky k udržování a vylepšování školní prostředí.
Učitel vede žáky prezentaci výsledků jejich práce.
Žáci se chovají zodpovědně, znají svá práva a povinnosti.
Žáci si váží svého zdraví i zdraví ostatních.
Žáci se podílejí na ochraně životního prostředí

Kompetence pracovní







Učitel motivuje žáky při případném neúspěchu.
Učitel vede žáky k práci dle určitého pracovního postupu či návodu.
Učitel zaměřuje žáky na profesní orientaci.
Žáci jsou schopni soustředit se na práci a v dané činnosti setrvat až do konce.
Žáci dokáží objektivně posoudit výsledky práce své i druhých.
Žáci budují si pozitivní postoj k manuální práci.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Praktické činnosti
Konkretizovaný výstup

Žák:
• OVO 4: vytváří přiměřenými pracovními postupy různé
výrobky z daného materiálu
• OVO 5: využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem vlastní fantazii
• OVO 6: volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému materiálu
• OVO 7: udržuje pořádek na pracovním místě; dodržuje
zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc
při drobném poranění

5. ročník
Konkretizované učivo

-

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
vyřezávání, děrování, polepování a tapetování
prostorové konstrukce
šití – různé druhy stehů (přední,zadní,ozdobný)
háčkování, pletení
práce se sádrou – odlévání do formy, dokreslování
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Průřezová témata

• OVO 9: zná funkci a užití jednoduchých pracovních nástrojů
a pomůcek
• OVO 10: provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou
montáž a demontáž
• OVO 11: pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
• OVO 12: udržuje pořádek na svém pracovním místě,
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při drobném úrazu
• OVO 15: zná základní podmínky a postupy pro pěstování
vybraných rostlin
• OVO 16: ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i
jiné rostliny a provádí pěstitelská pozorování
• OVO 17: volí podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky, nástroje a náčiní
• OVO 18: dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce a
ochrany zdraví; poskytne první pomoc při úrazu při práci na
zahradě
•
•
•
•

OVO 22: zná základní vybavení kuchyně
OVO 23: připraví samostatně jednoduché pohoštění
OVO 24: uplatňuje zásady správné výživy
OVO 25: dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování při stolování
• OVO 26: udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch,
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu v kuchyni

-

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ
stavebnice – plošné, prostorové, konstrukční
sestavování jednoduchých modelů
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
montáž a demontáž

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
- půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo, pěstování
rostlin ze semen v místnosti
- okrasné rostliny,léčivky, koření, zelenina …
- pěstování pokojových rostlin - podmínky a zásady
- zásady bezpečné práce s rostlinami

-

PŘÍPRAVA POKRMŮ
studená kuchyně : příprava pomazánky, salátu
teplá kuchyně : uvaření brambor a těstovin
orientace v cenách základních potravin
obsluha elektrického sporáku a úklid kuchyně
správné stolování
bezpečnost v kuchyni a první pomoc při poranění

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Praktické činnosti
Konkretizovaný výstup

6. ročník
Konkretizované učivo

- seznámení se zařízením školní dílny
- řád školní dílny
- zásady bezpečnosti práce
Žák:
• OVO 27: získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích
a pracovních postupech
• OVO 28: provádí jednoduché práce s technickými materiály
a dodržuje technologickou kázeň
• OVO 30: řeší jednoduché technické úkoly s vhodným

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
pracovní pomůcky
- nářadí a nástroje pro ruční opracování
práce se dřevem
- vlastnosti, druhy dřev, užití
- měření, orýsování, upínání, řezání, opracování, spojování
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Průřezová témata

výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
• OVO 31: organizuje svoji pracovní činnost
• OVO 32: dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při
práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a
nářadím; poskytne první pomoc při úrazu
• OVO 29: pracuje s jednoduchou technickou dokumentací,
orientuje se v pracovních postupech a návodech
• OVO 33: rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich
vlastnosti
• OVO 34: zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem
zpracovávaného materiálu
• OVO 35: správně vybírá a používá vhodné pracovní
nástroje a pomůcky
• OVO 36: dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku
• OVO 37: dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při drobném
úrazu

•
•
•
•

OVO 38: sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model
OVO 39: ovládá montáž a demontáž jednoduchého zařízení
OVO 40: provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
OVO 41: dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a
bezpečnostní předpisy, poskytne první pomoc při úrazu

• OVO 44: používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich
údržbu
• OVO 42: volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin

práce s plasty
- druhy, užití
- řezání, pilování, broušení, stříhání

technologické postupy
- základy čtení technických výkresů
PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY
práce s papírem a kartonem
- výroba papíru
- zhotovení skládanek
- rozměřování, stříhání
práce s modelínou a sádrou
- odlévání do formy, modelování předmětů
práce s textilem
- základní druhy tkanin a jejich užití
- ruční stehy
PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ
stavebnice
- konstrukční – plastové, kovové
- sestavování modelů
- montáž a demontáž
- práce s návodem, předlohou, náčrtem, plánem,
schématem
PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ
základní podmínky pro pěstování
- půda a její zpracování
- druhy půd
- výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy
- zahradnické nářadí, úprava záhonů
zelenina
- podmínky a zásady pěstování
- osivo, sadba, výpěstky, klíčení
- pěstování vybraných druhů zeleniny – kořenová zelenina

• OVO 43: pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je
k výzdobě

okrasné rostliny
- pokojové květiny
- pěstování vybraných okrasných dřevin a květin
- podmínky a zásady pěstování
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léčivé rostliny, koření
- druhy, podmínky a zásady pěstování
• OVO 45: prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a
zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
• OVO 46: dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
způsobeného zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami
• OVO 48: ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a orientuje se
v návodech k obsluze běžných spotřebičů používaných
v domácnosti
• OVO 49: správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a
zařízením, provádí drobnou domácí údržbu
• OVO 50: používá vhodné prostředky při práci v domácnosti
• OVO 51: dodržuje základní hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu
elektrickým proudem nebo chemikálií
• OVO 52: používá základní kuchyňský inventář a bezpečně
obsluhuje spotřebiče

chovatelství
- chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu
- hygiena a bezpečnost chovu
- kontakt se zvířaty
PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
údržba v domácnosti
- úklid a údržba kuchyně
- mycí a čistící prostředky, zásady bezpečného zacházení
s nimi
- elektrické spotřebiče - funkce, užití, ovládání, bezpečnost
provozu, ochrana, údržba

PŘÍPRAVA POKRMŮ
kuchyně
- základní vybavení
- udržování pořádku a čistoty
- bezpečnost a hygiena provozu
potraviny
- zásady hygieny při manipulaci s potravinami

• OVO 53: připraví pokrmy podle daných postupů v souladu
se zásadami zdravé výživy

příprava pokrmů
- příprava a rozpočet na vaření
- úprava pokrmů za studena
- základní způsoby tepelné úpravy

• OVO 54: dodržuje základní principy stolování a obsluhy u
stolu
• OVO 55: dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

úprava stolu a stolování
- obsluha a chování u stolu
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Praktické činnosti
Konkretizovaný výstup

7. ročník
Konkretizované učivo

- seznámení se zařízením školní dílny
- řád školní dílny
- zásady bezpečnosti práce
Žák:
• OVO 27: získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích
a pracovních postupech
• OVO 28: provádí jednoduché práce s technickými materiály
a dodržuje technologickou kázeň
• OVO 30: řeší jednoduché technické úkoly s vhodným
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
• OVO 31: organizuje svoji pracovní činnost
• OVO 32: dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při
práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a
nářadím; poskytne první pomoc při úrazu

• OVO 29: pracuje s jednoduchou technickou dokumentací,
orientuje se v pracovních postupech a návodech
• OVO 33: rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich
vlastnosti
• OVO 34: zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem
zpracovávaného materiálu
• OVO 35: správně vybírá a používá vhodné pracovní
nástroje a pomůcky
• OVO 36: dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku
• OVO 37: dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při drobném
úrazu
•
•
•
•

OVO 38: sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model
OVO 39: ovládá montáž a demontáž jednoduchého zařízení
OVO 40: provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
OVO 41: dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a
bezpečnostní předpisy, poskytne první pomoc při úrazu

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
pracovní pomůcky
- nářadí a nástroje pro ruční opracování
práce se dřevem
- druhy dřev podle vzorkovnice
- řezání, spojování lepením, vruty
- vrtání nebozezem nebo vrtačkou (pod dohledem učitele)
práce s kovem
- opracování, orýsování, ohýbání, štípání, rovnání
práce s plasty
- druhy, užití
- řezání, pilování, broušení, vrtání
technologické postupy
- čtení technických výkresů
PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY
práce s papírem a kartonem
- modely geometrických těles
práce s textilem
- vyšívání dle předlohy

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ
- údržba jízdního kola (čištění, konzervace, mazání)
- seřízeni výšky sedla, výměna duše atd.
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Průřezová témata

• OVO 44: používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich
údržbu
• OVO 42: volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin

• OVO 43: pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je
k výzdobě

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ
základní podmínky pro pěstování
- výživa rostlin
zelenina
- pěstování vybraných druhů zeleniny - cibulová a košťálová
zelenina
- sklizeň
okrasné rostliny
- pokojové květiny
- ošetřování ( kypření, pletí, zalévání, přihnojování)
léčivé rostliny, koření
- vliv na zdraví člověka

• OVO 45: prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a
zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
• OVO 46: dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
způsobeného zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami
• OVO 48: ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a orientuje se
v návodech k obsluze běžných spotřebičů používaných
v domácnosti
• OVO 49: správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a
zařízením, provádí drobnou domácí údržbu
• OVO 50: používá vhodné prostředky při práci v domácnosti
• OVO 51: dodržuje základní hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu
elektrickým proudem nebo chemikálií

chovatelství
- podmínky chovu domácích zvířat

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
údržba v domácnosti
- druhy pracích prostředků
- bezpečnost při styku s čisticími prostředky
- elektrické spotřebiče – automatická pračka, mixér,
rychlovarná konvice(funkce, užití, ovládání, bezpečnost,
údržba)
- údržba oděvů a textilií

PŘÍPRAVA POKRMŮ
potraviny
- skupiny potravin
- zdravá výživa
- druhy koření a jejich užití
• OVO 53: připraví pokrmy podle daných postupů v souladu
se zásadami zdravé výživy

příprava pokrmů
- příprava a rozpočet na vaření
- pokrmy teplé a studené kuchyně
- postupy při přípravě pokrmů a nápojů
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• OVO 54: dodržuje základní principy stolování a obsluhy u
stolu
• OVO 55: dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

úprava stolu a stolování
- úprava stolu a stolování pro různé příležitosti

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Praktické činnosti
Konkretizovaný výstup

8. ročník
Konkretizované učivo

- seznámení se zařízením školní dílny
- řád školní dílny
- zásady bezpečnosti práce
Žák:
• OVO 27: získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích
a pracovních postupech
• OVO 28: provádí jednoduché práce s technickými materiály
a dodržuje technologickou kázeň
• OVO 30: řeší jednoduché technické úkoly s vhodným
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
• OVO 31: organizuje svoji pracovní činnost
• OVO 32: dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při
práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a
nářadím; poskytne první pomoc při úrazu
• OVO 29: pracuje s jednoduchou technickou dokumentací,
orientuje se v pracovních postupech a návodech
• OVO 33: rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich
vlastnosti
• OVO 34: zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem
zpracovávaného materiálu
• OVO 35: správně vybírá a používá vhodné pracovní
nástroje a pomůcky
• OVO 36: dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku
• OVO 37: dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při drobném
úrazu
•
•
•
•

OVO 38: sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model
OVO 39: ovládá montáž a demontáž jednoduchého zařízení
OVO 40: provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
OVO 41: dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a
bezpečnostní předpisy, poskytne první pomoc při úrazu

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
pracovní pomůcky
- nářadí a nástroje pro ruční opracování
práce se dřevem
- řezání, vrtání broušení…
- lakování, transparentní natírání
práce s kovem
- orýsování, ohýbání, rovnání, spojování šrouby

technologické postupy
- technické výkresy, kótování
PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY
práce s papírem a kartonem
- modely geometrických těles
práce s textilem
- ruční stehy, vyšívání
- oděvní kultura

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ
údržba jízdního kola
- montáž a demontáž pláště
- lepení duše
- výměna baterií v el.výbavě kola
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• OVO 44: používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich
údržbu
• OVO 42: volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ
základní podmínky pro pěstování
- zásady správného hnojení
- založení kompostu
- úprava záhonů
zelenina
- pěstování vybraných druhů zeleniny - listová zelenina
- boj proti škůdcům
ovocné rostliny
- druhy ovocných rostlin
- způsob pěstování (zásady přihnojování, sklizeň a
zpracování)
- boj proti škůdcům

• OVO 43: pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je
k výzdobě

okrasné rostliny
- pokojové květiny (rozmnožování, přesazování)
- využití květin v exteriéru
léčivé rostliny, koření
- nebezpečí jedovatých rostlin
- sběr

• OVO 45: prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a
zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
• OVO 46: dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
způsobeného zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami
• OVO 48: ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a orientuje se
v návodech k obsluze běžných spotřebičů používaných
v domácnosti
• OVO 49: správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a
zařízením, provádí drobnou domácí údržbu
• OVO 50: používá vhodné prostředky při práci v domácnosti
• OVO 51: dodržuje základní hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu
elektrickým proudem nebo chemikálií

chovatelství
- hygiena a bezpečnost chovu domácích zvířat

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
údržba v domácnosti
- elektrické spotřebiče – mikrovlnná trouba (návod, funkce,
užití, ovládání, bezpečnost, údržba)
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PŘÍPRAVA POKRMŮ
potraviny
- sestavování jídelníčku
- zdravá a racionální výživa
• OVO 53: připraví pokrmy podle daných postupů v souladu
se zásadami zdravé výživy

• OVO 54: dodržuje základní principy stolování a obsluhy u
stolu
• OVO 55: dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

příprava pokrmů
- příprava a rozpočet na vaření
- pokrmy teplé a studené kuchyně
úprava stolu a stolování
- stolování pro slavnostní příležitosti v rodině
- zdobné prvky a květiny na stole

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Praktické činnosti
Konkretizovaný výstup

9. ročník
Konkretizované učivo

- seznámení se zařízením školní dílny
- řád školní dílny
- zásady bezpečnosti práce
Žák:
• OVO 27: získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích
a pracovních postupech
• OVO 28: provádí jednoduché práce s technickými materiály
a dodržuje technologickou kázeň
• OVO 30: řeší jednoduché technické úkoly s vhodným
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
• OVO 31: organizuje svoji pracovní činnost
• OVO 32: dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při
práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a
nářadím; poskytne první pomoc při úrazu

• OVO 33: rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich
vlastnosti
• OVO 34: zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem
zpracovávaného materiálu
• OVO 35: správně vybírá a používá vhodné pracovní
nástroje a pomůcky
• OVO 36: dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
pracovní pomůcky
- nářadí a nástroje pro ruční opracování
práce se dřevem
- hoblování, spojování lepením, vruty, vrtáním
práce s kovem
- zdokonalování ve způsobech opracování kovu
úloha techniky v životě člověka
- zneužití techniky, technika a životní prostředí
řemesla a tradice
PRÁCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY
práce s papírem a kartonem
- modely geometrických těles
práce s textilem
- ruční šití
- vyšívání
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• OVO 37: dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při drobném
úrazu
•
•
•
•

OVO 38: sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model
OVO 39: ovládá montáž a demontáž jednoduchého zařízení
OVO 40: provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
OVO 41: dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a
bezpečnostní předpisy, poskytne první pomoc při úrazu

• OVO 44: používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich
údržbu
• OVO 42: volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ
stavebnice – elektrotechnické
údržba jízdního kola
PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ
základní podmínky pro pěstování
- výživa rostlin
- ochrana rostlin a půdy
zelenina
- pěstování vybraných druhů zeleniny – plodová zelenina,
brambory

• OVO 43: pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je
k výzdobě
• OVO 46: dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
způsobeného zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami

• OVO 49: správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a
zařízením, provádí drobnou domácí údržbu
• OVO 51: dodržuje základní hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu
elektrickým proudem nebo chemikálií

• OVO 47: provádí jednoduché operace platebního styku

okrasné rostliny
- pěstování vybraných okrasných dřevin a květin
- využití květin v exteriéru a interiéru
- aranžování a jednoduchá vazba květin
léčivé rostliny, koření
- rostliny jako drogy a jejich zneužívání
- alergie
- druhy koření, (pěstování, užití)
PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
údržba v domácnosti
- elektrická instalace v domácnosti
- nebezpečí úrazu el. proudem
finance a provoz domácnosti
- rozpočet, příjmy, výdaje, platby
- hotovostní a bezhotovostní platební styk
- energie (elektřina, plyn)
- voda a jejich úspora
PŘÍPRAVA POKRMŮ
potraviny
- způsoby konzervace

• OVO 53: připraví pokrmy podle daných postupů v souladu
se zásadami zdravé výživy

příprava pokrmů
- příprava a rozpočet na vaření
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- pokrmy teplé a studené kuchyně
• OVO 54: dodržuje základní principy stolování a obsluhy u
stolu
• OVO 55: dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

úprava stolu a stolování
- obsluha a chování u stolu

3.16. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE - předmět VOLBA POVOLÁNÍ
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Předmět svým charakterem navazuje na předmět Osobnostní a sociální výchova a Praktické činnosti. Rozvíjí sebepoznání žáků a využívá ho při volbě povolání. Cílem je
uvědomění si vlastní zodpovědnosti při rozhodování o budoucím povolání, pochopení, jak realisticky hodnotit své silné a slabé stránky, osvojení si strategie akčního plánování,
seznámení se s charakteristikami frekventovaných povolání, vyhledávání, hodnocení a využívání informací důležitých při volbě budoucího profesního zaměření, získání dovedností
spojených s orientací se na trhu práce.

Vzdělání je rozděleno do tematických celků:








sebepoznání
rozhodování
akční plánování
adaptace na životní změny
možnosti absolventa základní školy
práce s informacemi
trh práce

Časové vymezení:
ročník
8.
9.

časová dotace
1
1

forma
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Výuka probíhá v kmenových třídách, v odborné učebně vybavené počítačovou technikou i multifunkční učebně. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou exkurze do firem a
podniků v blízkém okolí školy, návštěva ÚP v Sokolově, účast na akcích typu Škola 2007 v Karlových Varech i v Sokolově. K výuce jsou využívány materiály z ÚP a středních škol.
Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech

pomáhá porozumět sobě samému a druhým
vede k asertivnímu jednání, rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku
rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí
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Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova

napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou
vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí
přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků - rozvíjené kompetence
Kompetence k učení



Učitel vede žáky k vyhledávání a třídění informací na základě jejich pochopení, propojení a systematizace, vede je k efektivnímu využívání informací v procesu učení,
tvůrčích činnostech i praktickém životě.
Žáci vyhledávají a třídí informace na základě jejich pochopení, propojení a systematizace, efektivně je využívají v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Poznávají smysl a cíle učení, vytváří si pozitivní vztah k učení, posuzují vlastní pokroky, určují překážky či problémy.

Kompetence k řešení problémů



Učitel vede žáky k vnímání nejrůznějších problémů, vytváří u žáků dovednosti vedoucí k samostatnému řešení problémů, vede žáky ke kritickému myšlení, uvážlivému
rozhodování a uvědomování si zodpovědnosti za vlastní rozhodování.
Žáci se učí vnímat nejrůznější problémy, vyhledávají informace potřebné k řešení problému, samostatně problémy řeší. Učí se kriticky myslet a uvážlivě se rozhodovat a
nést za své rozhodnutí i zodpovědnost.

Kompetence komunikativní



Učitel vede žáky k naslouchání názorů druhých lidí, k správnému a konstruktivnímu vedení diskuze, zapojuje žáky do diskuze. Vede žáky k přesné formulaci myšlenek a
názorů v logickém sledu, k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu (písemnému i ústnímu).
Žáci naslouchají promluvám druhých, vhodně na ně reagují, účinně se zapojují do diskuse, formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se
výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném a ústním projevu, využívají získané komunikativní dovednosti ve vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi.

Kompetence sociální a personální



Učitel podporuje sebedůvěru žáků a jejich samostatný rozvoj, vede je k řízení svého chování a jednání tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Vytváří situace, při
kterých rozvíjí efektivní spolupráci žáků.
Žáci si vytvářejí pozitivní představu o sobě samých, která podporuje jejich sebedůvěru a samostatný rozvoj, učí se ovládat a řídit své jednání a chování tak, aby dosáhli
pocitu sebeuspokojení a sebeúcty, chápou potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňují zkušenosti druhých lidí, respektují různá hlediska a
čerpají poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.

Kompetence občanské



Učitel vede žáky k chápání principů, na nichž spočívají zákony a společenské normy.
Žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace. Chápou principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, jsou si vědomi svých práv a povinností ve škole i mimo
školu.

Kompetence pracovní


Učitel vede žáky k využívání znalostí a dovedností získaných v této vzdělávací oblasti v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost, vede žáky k tomu, aby činili
podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření.
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Žáci využívají znalostí a dovedností získaných v této vzdělávací oblasti v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělání a
profesním zaměření.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Volba povolání
Konkretizovaný výstup

• OVO 56: zná pracovní činnosti vybraných profesí a má
přehled o učebních oborech a středních školách
• OVO 57: posoudí své možnosti v oblasti profesní případně
pracovní orientace přihlédnutím k potřebám běžného života

• OVO 57: posoudí své možnosti v oblasti profesní případně
pracovní orientace přihlédnutím k potřebám běžného života
• OVO 58: využívá profesní informace a poradenské služby
pro výběr vhodného dalšího vzdělávání

Konkretizované učivo

-

-

-

• OVO 56: zná pracovní činnosti vybraných profesí a má
přehled o učebních oborech a středních školách
• OVO 57: posoudí své možnosti v oblasti profesní případně
pracovní orientace přihlédnutím k potřebám běžného života
• OVO 58: využívá profesní informace a poradenské služby
pro výběr vhodného dalšího vzdělávání
• OVO 58: využívá profesní informace a poradenské služby
pro výběr vhodného dalšího vzdělávání
• OVO 59: je seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců
a zaměstnavatelů
• OVO 60: prokáže v modelových situacích prezentaci své
osoby při ucházení se o zaměstnání
• OVO 61: je seznámen s možnostmi využití poradenské
pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání

8. - 9. ročník

-

-

-

TRH PRÁCE
povolání lidí
druhy pracovišť, charakter a druhy pracovních činností
požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní
znevýhodnění občané na trhu práce (podle věku, pohlaví,
vzdělání, sociálního původu apod.), zakořeněné
stereotypy v posuzování druhých lidí, důvody časté
profesní diskriminace žen, starších lidí a mladistvých
osob na trhu práce)
VOLBA PROFESNÍ ORIENTACE
základní principy
osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní
vlastnosti a schopnosti, vlivy na volbu profesní orientace
práce s profesními informacemi a využívání
poradenských služeb (formační střediska, náplň úřadů
práce)
životopis, jeho význam jako prvotní informace o naší
osobě; způsoby sestavování životopisu
MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ
kam po ZŠ správná orientace v nabídce vzdělávacích
příležitostí jako předpoklad pro poučenou a realistickou
volbu povolání
náplň učebních a studijních oborů; informace o dalším
vzdělávání

ZAMĚSTNÁNÍ
způsoby hledání
pohovor u zaměstnavatele
informační základna pro volbu povolání
problémy nezaměstnanosti (struktura nezaměstnanosti
v regionu podle vybraných profesí a faktorů)
úřady práce
práva a povinnosti vyplývající z pracovního poměru
rekvalifikace
PODNIKÁNÍ
nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé
podnikání
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3.17. PRŮŘEZOVÉ TÉMA - předmět OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu, časové a organizační vymezení
Osobnostní a sociální výchova je praktickým předmětem, ve kterém se orientujeme na potřeby a zvláštnosti žáků. Zavedením tohoto předmětu chceme pomáhat každému žákovi
hledat vlastní cestu životem založenou na dobrých vztazích k sobě samému, k druhým lidem a ke světu a celkově utvářet životní dovednosti a kompetence pro život. Specifikou
předmětu je, že učivem se stává sám žák nebo konkrétní žákovská skupina a běžné situace každodenního života, což pomáhá žákům utvářet vlastní praktické zkušenosti.
Základní cílová zaměření osobnostní a sociální výchovy (dále jen OSV) jsou:
- pomáhat žákovi orientovat se v sobě samém, učit jej dovednostem seberegulace a rozvíjet jeho dovednosti a schopnosti využívat vlastních osobnostních předpokladů pro
spokojený a plnohodnotný život;
- učit sociálním dovednostem obecně potřebným pro zvládání nejrozmanitějších životních rolí a situací;
- vybavovat žáky k tomu příslušnými znalostmi;
- utvářet postoje a hodnotové orientace optimální pro zvládání „provozu“ každodenní existence v jejich běžných i náročnějších formách;
- napomáhat primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování.
S ohledem na výjimečnost tohoto předmětu se vyučující OSV na začátku výuky domlouvají se žáky na tématech, která je zajímají, nebo na jejich zájmy reagují v průběhu
vzájemných setkání.
Časové vymezení:
Průřezové téma OSV je koncipován jako integrující prvek ve všech ostatních předmětech a zároveň jako samostatný volitelný předmět s touto časovou dotací:
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

časová dotace
1
1
1
1
1
1
1
1
1

forma
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět
povinný předmět

Organizační vymezení:
Výuka probíhá v kmenových třídách, ve třídě s interaktivní tabulí i v počítačové učebně (dle potřeb vyučujícího). Žáci jsou vedeni zejména k práci v týmu nebo ve skupinách. Během
výuky si tvoří vlastní portfolia, včetně sešitu se záznamy a postřehy z jednotlivých aktivit.
Metody a formy práce:
- diskusní metody (uplatní se při plánování činností, formulaci pravidel komunikace v lekcích, při reflexích; někdy jsou na diskusi založeny i samotné podstaty technik – často
technik řešení problémů);
- cvičení založená na principu fyzické akce (uplatní se obvykle jako cvičení, pro neverbální komunikaci a pro témata mentální hygieny);
- simulační hry (hraní „já“ ve fiktivních situacích – např. „jak bych se choval jako zákazník při reklamaci bot“; uplatní se v oblasti sebepoznání, seberegulace, poznávání lidí,
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nácviku různých sociálních dovedností, komunikace, řešení situace a problémů v praktické etice);
- hraní rolí (metody využívající hraní jiných postav než jsem „já“, uplatní se při rozvoji tvořivosti, sociálních dovedností v mezilidských vztazích, při kooperaci, praktické etice);
- úkolové situace se specifickými pravidly (zadání situace zpravidla obsahuje určitá omezení, např. v rámci zadaného úkolu překonat společně určitý prostor, kde část hráčů
musí mít zavřené oči a jiný část hráčů nesmí mluvit; tyto situace se vážou k celé škále témat – kooperace, poznávání lidí, rolí, komunikace, sebepoznání, seberegulace
atd.);
- psací techniky (dotazníky, slohové práce vázané k tématu OSV, psaní scénářů atd., vázané prakticky ke všem tématům);
- techniky s užitím prvků umění (kreslení map života, výtvarné ztvárnění vztahů, skupin, pocitů, společná výroba artefaktů z různých materiálů, zvukové ztvárnění sociálních
situací, rytmizace, proměny školního prostoru; rozvíjení témat tvořivosti, poznávání sebe i druhých, kooperace atd.);
- metody založené na práci s určitým „médiem“ (noviny, výňatky z knih, videonahrávky vlastní i převzaté, ale i učitelem vytvořené texty obsahující např. problémové situace
k řešení atd.; může se týkat prakticky všech témat);
- příklad učitele v rovině jeho způsobu komunikace a jeho sociálních dovedností, jeho názorů na řešení problémů atd.
Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata:
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova

občanská společnost a škola, občanská společnost a stát
jsme Evropané
kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity
lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka a prostředí
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení , vnímání autora mediálních sdělení,
fungování a vliv médií ve společnosti

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel vede žáky k získávání dovedností pro učení a studium (vybírání a užívání vhodných způsobů a metod, práce s informacemi, organizace času, využívání individuálních
možností k překonávání nezdarů a obtíží).
Žáci získávají dovednosti pro učení a studium – vybírají si a užívají vhodné způsoby a metody, které jim umožní zefektivnit vlastní učební styl; pracují s informacemi
(vyhledávají je a třídí, propojují je do širších souvislostí a vyvozují závěry); dokáží si organizovat svůj čas a efektivně si naplánovat čas pro studium; využívají své individuální
možnosti k překonávání nezdarů a obtíží a navrhují možná opatření pro jejich odstranění; uvědomují si vlastní hodnotu a zdravě hodnotí sama sebe i druhé; projevují zdravou
sebedůvěru.
Kompetence k řešení problémů
Učitel učí žáky poznat a pojmenovat problém (v mezilidských vztazích, v seberegulaci), pochopit jej a vybrat vhodný způsob řešení; při řešení složitějších problémů se svěřit a
požádat o radu; diskutovat o daném problému, hájit svá rozhodnutí i respektovat názor druhých; přijímat důsledky svých rozhodnutí; nenechat se odradit nezdarem, s ohledem
na věkové zvláštnosti dokáží zvládat stresové situace.
Žáci jsou schopni poznat a pojmenovat problém (v mezilidských vztazích, v seberegulaci), pochopit jej a vybrat vhodný způsob řešení; při řešení složitějších problémů se se
svým problémem dokáží svěřit a požádat o radu; jsou schopni diskutovat o daném problému, hájit svá rozhodnutí i respektovat názor druhých; přijímají důsledky svých
rozhodnutí; nenechají se odradit nezdarem, přiměřeně ke svým možnostem překonávají životní překážky;s ohledem na věkové zvláštnosti dokáží zvládat stresové situace.
Kompetence komunikativní
Učitel učí žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat se souvisle, kultivovaně a adekvátně komunikační situaci; obhajovat vhodnou
formou své postoje a názory, využívat argumenty; verbálních i neverbálních prostředků.
Žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle, kultivovaně a adekvátně komunikační situaci; obhajují vhodnou formou své postoje a
názory, využívají argumenty; verbálních i neverbálních prostředků; dokáží při komunikaci využít své znalosti o chování a reakcích druhých lidí.
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Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky k tomu, aby se podíleli na vytvoření pravidel chování ve třídě ( „třídní desatero“), učí je tato pravidla respektovat a řídit se jimi; spolupracovat se spolužáky na
základě vytvořených pravidel pro předmět Osobnostní a sociální výchova; respektovat osobnost druhých a na základě získaných dovedností se podílet na upevňování vztahů
v třídním kolektivu i ve škole; posilovat své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby; navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky.
Žáci se podílejí na vytvoření pravidel chování ve třídě ( „třídní desatero“), tato pravidla respektují a řídí se jimi; spolupracují se spolužáky na základě vytvořených pravidel pro
předmět Osobnostní a sociální výchova; respektují osobnost druhých a na základě získaných dovedností se podílejí na upevňování vztahů v třídním kolektivu i ve škole;
posilují své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby; navazují a udržují vztahy s vrstevníky.
Kompetence občanské
Učitel vede žáky k respektování názorů druhých, uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo školu; na základě získaných vědomostí a dovedností vcítit se do
situací ostatních lidí; rozhodovat se zodpovědně podle dané situace, v případě nutnosti poskytovat dle svých možností účinnou pomoc; vědět, kde hledat pomoc, na koho se
obrátit, v případě situací ohrožující fyzické či psychické zdraví sebe sama i druhých lidí.
Žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu; na základě získaných vědomostí a dovedností jsou schopni vcítit se do situací
ostatních lidí; rozhodují se zodpovědně podle dané situace, v případě nutnosti poskytují dle svých možností účinnou pomoc; vědí, kde hledat pomoc, na koho se obrátit,
v případě situací ohrožující fyzické či psychické zdraví sebe sama i druhých lidí.
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky k respektování názorů druhých, uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo školu; využívání znalostí o svém JÁ, o druhých lidech a osvojených
dovedností pro přípravu na budoucnost; na základě informací o sebe sama činit podložená rozhodnutí o svém dalším vzdělávání a profesním zaměření.
Žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu; využívají znalosti o svém JÁ, o druhých lidech a osvojené dovednosti pro přípravu
na budoucnost; na základě informací o sebe sama činí podložená rozhodnutí o svém dalším vzdělávání a profesním zaměření.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Osobnostní výchova

1. – 9. ročník

Vzdělávací obsah předmětu není striktně rozvržen do jednotlivých ročníků, protože vyučující pracují se žáky, reagují na jejich potřeby, zájmy, problémy, zkušenosti. Proto je na
každém učiteli předmětu OSV, který je zároveň i třídním učitelem dané třídy, aby si témata i aktivity volil podle potřeby.
Jedná se o seznam témat pro práci učitele v hodinách volitelného předmětu Osobnostní a sociální výchova a pro integraci téhož průřezového tématu do jiných vyučovacích
předmětů.
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Konkretizované učivo
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
ROZVOJ SCHOPNOSTÍ POZNÁVÁNÍ
- cvičení smyslového vnímání (vnímání prostřednictví smyslů; vnímání sebe sama, vlastních pocitů, svých úspěchů a nezdarů; vnímání situací, vztahů s druhými lidmi, dění
v okolí, reality světa)
- cvičení pozornosti a soustředění (mapování vlastních předpokladů pro určitou činnost; cvičení záměrné pozornosti na akustické a optické podněty)
- cvičení dovedností a zapamatování (krátkodobé a dlouhodobé uchovávání informací, jejich vybavování a zpracovávání; mapování strategií pro rozvoj vlastních
paměťových dovedností; multisenzoriální přístup na podporu mechanické, pojmové, emocionální, sociální paměti atd.)
- cvičení dovedností řešení problémů (poznávání a pojmenovávání obtíží spojených s řešením různých situací a vztahů; ověřování možných postupů, výběr a aplikace
vhodných způsobů řešení; tréninkové situace na podporu sociální komunikace
- cvičení dovedností pro učení (mapování a identifikace vlastního učebního stylu, užívání individuálních mechanismů; analýza učebních postupů, vytváření a zobecňování
závěrů, poučení; zvyšování zájmu o sebevzdělání a efektivní učení)
SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ
- já jako zdroj informací o sobě (uvědomování si vlastní hodnoty, vyrovnané sebehodnocení; vytváření zdravého sebepojetí a pozitivního vnímání sebe sama a pohledu na
sebe; rozvoj sebepozorování a důvěry ve vlastní schopnosti, sebereflexe; vytváření realistického pohledu na sebe sama, podpora vnímání mezilidských vztahů)
- druzí jako zdroj informací o mně (odraz vlastního chování v postoji druhého, vytváření kvalitního sebeobrazu; využití zpětnovazebních informací, verbálních i neverbálních;
filtr informací, přijímání pochvaly a uznání kritiky jako zdroje informací o sobě)
- moje tělo, moje psychika (rozvoj sebepoznání – temperament, vlastnosti, způsob komunikace; vnímání a pojmenování vlastních pocitů, postojů, hodnot; rozpoznání
tělesných a psychických změn chování v závislosti na různých situacích)
- co o sobě vím a co ne (porovnávání vlastního sebehodnocení s názory druhých; vyjádření vlastní individuality a jedinečnosti; mapování vlastních výrazových prostředků a
komunikačních stylů; hodnocení vlastního jednání v reálných situacích)
- jak se promítá mé já v mém chování (odraz tělesných a psychických signálů v chování a způsobu komunikace s druhými; naslouchání vlastnímu tělu, vlastním pocitům;
rozvoj neverbálních výrazových prostředků)
- můj vztah ke mně samé/mu (vytváření pozitivního sebeobranu uvědomováním si svých vědomostí, dovedností, vlastností, zájmů atd.; rozvoj sebeúcty na základě poznání
svých schopností a jedinečnosti; využití poznatků o sobě samém při konání v reálných situacích)
- moje učení (mapování vlastního učebního stylu a podpůrných kompenzačních mechanismů; poznávání individuálních schopností a zájmů; vytváření učebních strategií
k rozvoji svých vědomostí a dovedností)
- moje vztahy k druhým lidem (poznávání vlastních možností k ovlivnění kvality mezilidských vztahů; Mapování vztahů se spolužáky, vrstevníky, v rodině, s dospělými lidmi;
analýza vztahů a problémů ovlivňující kvalitu sociálních vztahů)
- zdravé a vyrovnané sebepojetí (sebeobrana – co o sobě vím na základě sebepoznávání; sebereflexe – uvědomování si sama sebe; sebehodnocení – ocenění vlastních
kvalit, sebekritizování; sebeúcta – pozitivní vztah k sobě samému na základě identifikace vlastních kvalit; sebedůvěra – reálný odhad vlastních potencialit umožňující jednat
efektivně, vhodně, bezpečně atd.; Já reálné – jak se vidím; Já zrcadlové – jak mne vidí jiní; Já ideální – jaký bych chtěl být)
SEBEREGULACE A SEBEORGANIZACE
- cvičení sebekontroly a sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle (mapování vlastních způsobů prožívání určitých situací; určování příjemných a
nepříjemných prožitků; poznávání a pojmenovávání fyzických změn organismu v situacích s emočním nábojem, vypětím; označení vlastních prožitků a chování ve vztahu
k okolí; volba aktivačních a útlumových mechanismů v souvislosti s vědomým řízením vlastních prožitků)
- organizace vlastního času (mapování dovedností potřebných k organizaci volného času, poznávání „zlodějů“ času, čas na budování vtahů, odpočinek; ujasnění priorit – co
chci, co nechci, ale musím; rozlišování podstatných a nepodstatných činností vzhledem k záměru nebo cíli)
PSYCHOHYGIENA
- dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému (vytváření vyrovnaného sebepojetí a pozitivního sebeobranu na obranu před podléháním
zátěžovým situacím; omezování negativních hodnocení a postojů v reálných situacích; vyhledávání různých způsobů řešení problémů jako prevence konfliktů s okolím)
- sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích (rozvoj sociální komunikace ve vztahu s vrstevníky a dospělými lidmi, podpora aktivního
naslouchání, vyjádření porozumění a zájmu o sdělení; ověřování porozumění druhému a zpětné ujištění se o porozumění druhého vůči sobě; využití jasných formulací,
vyjednávání, kladení otevřených otázek jako prevence nedorozumění, uznání kompromisu jako formy spolupráce; vytváření kompromisů v souladu se záměrem jednání a
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cvičení pro rozvoj flexibility; podpora asertivního chování, uznání vlastní chyby, ocenění zájmu druhého)
- organizace času
- dovednosti zvládání stresových situací (mapování vlastních způsobů chování a prožívání ve vypjatých situacích, ovládání emocí; hledání individuálních schopností pro
snížení napětí – rozumové zpracování problému, relaxační a dechová cvičení atd.; předcházení dlouhodobé zátěži využitím vlastních strategií odpočinku)
- hledání pomoci při obtížích (rozpoznávání situací vyžadujících pomoc druhé osoby nebo specializovaného pracoviště; vyhledávání informací o odborných pracovištích,
speciálních centrech, poradnách, telefonních linkách bezpečí atd.; poznávání pravidel komunikace prostřednictvím telefonních linek pomoci a tísňového volání)
KREATIVITA
- cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (vytváření vlastních řešení , uplatnění nápadů a originálních návrhů; podpora vlastního vyjádření při zpracování tématu,
dokončení, obohacení o detaily; ocenění řešení citlivých reakcí na reálnou situaci; rozvoj tvůrčí nápaditosti a zajímavých řešení, uplatnění multidisciplinárních přístupů)
- tvořivost v mezilidských vztazích (využití individuálních schopností a komunikačních dovedností pro obohacení řešení různých situací; hledání nových nebo netradičních
způsobů řešení jednání v reálných situacích; pohled na situaci „očima druhého“; vytváření prostoru pro uplatnění všech názorů, bez potlačování originality druhého)
SOCIÁLNÍ ROZVOJ
POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI
- vzájemné poznávání ve skupině (zvyšování zájmu a utváření předpokladů pro poznávání se navzájem ve třídě, skupině; využití poznatků o druhých pro stanovení
vhodných způsobů vzájemné komunikace; podpora vzájemného poznávání k vyjádření jedinečnosti každého žáka ve třídě, skupině; analýza vztahů mezi žáky, mapování
pozice ve třídě a vztahů mezi jednotlivci; poznávání zájmů, dovedností, názorů a postojů spolužáků, rodičů, atd. formou dialogu a v reálných situacích)
- rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech (poznávání shod a odlišností v prožívání a jednání spolužáků, vrstevníků, rodičů atd.; vyjádření
odlišnosti jako jedinečnosti člověka; mapování odlišností a jejich využití k obohacení vztahů ve třídě, skupině a ve společnosti; pozorování shod a odlišností v rámci kultur,
náboženství a etnik jako prevence rozvoje nežádoucích předsudků)
- chyby při poznávání lidí (pojmenování možných rizik při poznávání druhých lidí, povrchnost, první dojem; vliv nežádoucích stereotypů a předsudků při posuzování
odlišností druhých; podíl médií na utváření názorů a postojů k člověku, menšinové skupině, národu)
MEZILIDSKÉ VZTAHY
- péče o dobré vztahy (mapování kvality vztahů se spolužáky, vrstevníky atd.; podpora vymezení dobrých sociálních vztahů; přijetí a formování vztahů pozitivními výměnami,
kladnými emocemi a postoji)
- chování podporující dobré vztahy (pozorování vlastního chování v odrazu chování druhých; rozvoj schopnosti vcítění se, respektování druhého, vzájemné dopomoci;
poznávání a vymezení faktorů ovlivňujících kvalitu vztahu, shody a odlišnosti)
- empatie a pohled na svět očima druhého, respekt, podpora, pomoc
- lidská práva jako regulativ vztahů (vymezení lidských práv a jejich uplatnění v reálných situacích; analýza chování podporující nebo omezující uplatnění lidských práv,
respektování práv druhého v každodenním životě; působení na odstranění nevhodného chování spojeného s posmíváním, ponižováním a upřednostňováním sebe sama)
- vztahy a naše skupina, třída (vytváření situací pro střídání rolí ve skupině, třídě a získávání nových zkušeností; umožnění spolupráce v týmu, přijímání zodpovědnosti za
společná rozhodnutí; rozvoj pomáhajícího a prosociálního chování)
KOMUNIKACE
- řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků (poznávání neverbálních signálů a jejich obsahu sdělení, mapování
vlastních signálů; vytváření situací odrážejících neverbální výrazové prostředky ve vzájemné komunikaci; vytváření představ o zvukových signálech řečového projevu ve
vztahu mluvčí a posluchač; analýza řeči činů (aktivita, jednání, chování) a předmětů v prostředí jako výrazových prostředků působících na formu a obsah sdělení)
- cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání, dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (podpora kvality přijímání vstupních informací, cvičení
záměrné pozornosti na zvukové nebo řečové podněty; seznámení s technikami aktivního naslouchání, důležitost zpětné vazby, parafrázování a ujišťování se o porozumění
obsahu sdělení; rozvoj empatického naslouchání, odraz pocitů a prožitků mluvčího, vzájemné sdílení)
- specifické komunikační dovednosti - monolog, dialog (vytváření příležitostí umožňujících vystoupení před ostatními, prezentace tématu, sebeprezentace; mapování
vlastních projevů chování, poloh těla, vyjadřování a dýchání při prezentaci; využití „zrcadlení“ – odraz v chování druhého, možnost videonahrávky; podpora účinného dialogu,
důležitost dodržení pravidel efektivní komunikace; naslouchání, respektování odlišného názoru; druhého, neodbíhání od tématu, neskákání do řeči, nesnižování osobnosti
druhého; vytváření příležitostí pro nácvik dovedností vedení efektivního dialogu, situační hry)
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- komunikace v různých situacích (definování základních dovedností ovlivňujících kvalitu funkční komunikace, např. žádost, poděkování, prosba, odmítnutí; podpora užívání
prvků důležitých pro komunikaci v různých situacích – informování, vysvětlování, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání; užívání pochvaly a kritiky; situační hry
zaměřené na rizikové situace spojené s odmítnutím, prevence negativního chování)
- asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace (mapování vlastních komunikačních strategií,
vytváření situací pro možnost ověření různých způsobů komunikace; využití otevřených otázek na podporu pozitivní komunikace; seznámení s technikami asertivní
komunikace směřující k oprávněnému dožadování se svých požadavků a k odmítání manipulace; zaměření na minimalizaci, event. odstranění agresivních a manipulačních
prvků komunikace, vedoucích ke snižování osobnosti, pocitu viny, nejistoty atd.;
- pravda, lež a předstírání v komunikaci (využití dramatizace v rámci komunikačních her, možnost situačních videonahrávek; odraz denního snění, komunikace se sebou
samým v realitě; vymezení pojmů pravda, lež, předstírání jako přirozených způsobů jednání)
SPOLUPRÁCE A SOUTĚŽIVOST
- rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci (mapování vlastních seberegulačních mechanismů využitelných zejména ve složitějších situacích souvisejících s
vyjádřením nesouhlasu, nechuti, odmítání myšlenky apod.; ovládání emocí při vyjádření odlišného názoru a sebeprosazování, akceptace kritiky; rozvoj schopností nést
myšlenku a podle potřeby ji rozvíjet, event. od ní odstoupit; vytváření příležitostí pro získávání dovedností spolupráce, důvěry ve skupinu a skupinovou činnost)
- rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci (organizace práce a uplatnění své sociální role při práci ve skupině; vytváření situací pro pochopení efektu kompromisu –
oboustranného ústupku na základě dohody; využití komunikačních dovedností při společném hledání vhodných postupů a řešení; získávání schopností pro řešení konfliktů
způsobem, který neporušuje lidská práva)
rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěže a konkurence (rozvoj seberegulačních dovedností s tlumícím efektem, relaxační techniky; mapování
regulace svých emocí prostřednictvím zklidňujících prvků, které jsou v souladu se společenským chováním – „snižování přetlaku, upouštění ventilu“; využití
sebereflektujícího chování ve vztahu k soutěži, soutěživosti, spolusoutěžícím)
MORÁLNÍ ROZVOJ
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI
- dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí (poznávání složitých situací a rozpoznávání problému, analýza
možných řešení konfliktu a jeho předpokládaných důsledků; mapování vlastních dovedností pro správné rozhodování, ověřování zvolených strategií pro řešení problémů vyskytujících
se v rámci všedních událostí; vytváření příležitostí pro rozhodování ve složitých situacích a v situacích s emočním nábojem; vyjádření podílu skupiny na rozhodování jedince, prevence
patologického chování pochopení etického rozměru konfliktu a jeho morálních důsledků)
- problémy v mezilidských vztazích (předsudky a jejich vymezení podle dopadu na určitou skupinu lidí - věkové, náboženské, národnostní, etnické, rasové, fyziognomické, ekonomické,
profesní, třídní atd.; poznávání sociálních problémů na základě genderové role ve společnosti - předsudky vázané na pohlaví; vymezení nedorozumění jako jedné z příčin konfliktů v
osobních a sociálních vztazích)
- zvládání učebních problémů
HODNOTY, POSTOJE, PRAKTICKÁ ETIKA
- vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd. (vymezení a charakteristika pojmů, vyhledávání příkladů kvalitního
jednání ve svém okolí, vytváření konkrétních představ pomocí vhodných ukázek z filmů, literatury; mapování vlastního pozitivního jednání, praktické zkušenosti; vymezení
dalších vlastností přispívajících ke kvalitě vzájemných vztahů, např. slušnost, čestnost, pravdomluvnost, tolerance, spolehlivost atd., vyhledávání příkladů; podpora
pozitivního jednání, zvyšování zájmu o kvalitu mezilidských vztahů)
- pomáhající a prosociální chování (vytváření příležitostí pro konání skutků a činů vykonávaných ve prospěch druhých, bez očekávání protislužby nebo odměny; rozvoj
zájmu o aktivní pomoc druhým, vyhledávání příkladů vlastních způsobů pomáhajícího a prosociálního chování; podpora motivace pomáhat bez očekávání protislužby,
vyhledávání pozitivních pocitů)
- dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne (motivace pro uplatnění technik rozhodování, podpora vnímání situace z různých úhlů;
nahlížení na situaci z pohledu jiných lidí, důsledky rozhodnutí pro sebe a další osoby; vymezení eticky problémových situací - ublížení, narušení práv nebo zájmů druhého,
chování s negativními důsledky na životní prostředí, přírodu, zvířata atd.; vytváření příležitostí pro trénink chování v situacích spojených s upozorněním na ubližování, týrání,
oznámením šikany, odmítnutím drogy, nežádoucího chování apod.)
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