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2 Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy
ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Poříčany je právním subjektem zřízeným obcí Poříčany. Škola sdružuje
následující zařízení: základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina a školní klub.

Zařízení:

Kapacita:

Mateřská škola

81 – 72 bez udělení výjimek

Základní škola

290

Školní družina

90

Školní klub

30

Školní jídelna ZŠ a MŠ

450

Základní škola je úplná škola s 1.- 9. ročníkem. Jde o školu venkovského typu, kterou navštěvují žáci
z Poříčan, Chrástu, Hořan, Klučova, Skramníků, Tatců, Třebestovic a Žher. Dojíždějící žáci využívají
převážně autobusy se zastávkou před branou školy, méně často spoje ČD. Budovy základní a
mateřské školy jsou umístěné ve společném areálu v klidné části obce a jsou obklopeny rozlehlou
zahradou.
1.2. Vybavení školy
Školní budova je z roku 1933 s přístavbou v roce 1952. V roce 1987 byla přistavěna budova
s kuchyní, jídelnou a hospodářským zázemím. V roce 2016 byla přistavěna kontejnerová přístavba
s třemi učebnami.
Ve škole je 11 světlých kmenových učeben, počítačová učebna s 15 počítači trvale připojenými na
internet, s dataprojektorem a interaktivní tabulí. Předmět pracovní činnosti vyučujeme ve školních
dílnách. Školní družina využívá prostory tříd, dílen a MŠ. Školní klub pracuje v samostatné učebně
v bočním traktu ŽS.
Učební pomůcky jsou umístěny ve třídách a v kabinetech, odkud je žákovská služba podle potřeby
přináší. Pro zázemí učitelů slouží sborovna a školní knihovna. Obě místnosti jsou vybaveny
počítačem připojeným na internet.
K pohybovým aktivitám využíváme místní sokolovnu a hřiště s běžeckou dráhou, doskočiště na
zahradě školy. V rámci pracovních činností žáci pomáhají s údržbou velké školní zahrady, kterou
využívají k pohybu, sportovním hrám, činnosti školní družiny a školního klubu i k pěstování ovoce,
zeleniny a květin.
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Pro jarmarky a společná shromáždění i pohyb žáků o přestávkách slouží prostorná hala školy. Ve
třídách I. stupně jsou odpočinkové koutky. Žákům je k dispozici školní obchůdek se svačinkami i
nápojový automat.
Všichni vyučující mohou pracovat s počítači připojenými na internet, mají k dispozici tiskárnu,
kopírku a scanner. Evidenci žáků vedeme v písemné i elektronické podobě.
1.3. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání školy
Režim vyučování je koncipován v souladu s vyhl. MŠMT č. 48/2005 Sb. O základním vzdělávání a
některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Do vyučování jsou zařazovány
odpočinkové činnosti s ohledem na věkové zvláštnosti žáků. O přestávkách žáci mohou využívat
k odpočinku relaxační kouty ve třídách I. stupně a postupně vytvářené odpočinkové zóny na
chodbách.
Pitný režim zajišťujeme automaty na balené nápoje. V areálu školy si žáci mohou během dopoledne
zakoupit svačinky. Pitný režim ve školní družině zajišťujeme přes školní jídelnu.
Plnění povinností v oblasti BOZP a PO je prováděno v souladu s obecně platnými právními a
technickými předpisy. Metodicky je tato činnost řízena dodavatelsky osobou s příslušnou kvalifikací.
Základní pravidla školy jsou dána Školním řádem. Ve vzdělávání vedeme žáky k bezpečnému
chování vůči sobě i ostatním. Zaměstnanci i žáci školy jsou pravidelně školeni a poučováni v oblasti
BOZP a PO o rizikách spojených s jejich činností, o činnosti v případě mimořádných událostí apod.
Únikové cesty v objektech školy jsou řádně označeny a každý zaměstnanec má volný přístup
k prostředkům první pomoci i prostředkům pro přivolání záchranné služby, hasičů a dalších
speciálních služeb. Několik pedagogů si pravidelně obnovuje kurz první pomoci pro pobyty mimo
školu. Prostory i předměty se zvýšeným rizikem pro žáky jsou označeny a je prováděna jejich
pravidelná kontrola z hlediska bezpečnosti. V celém areálu školy platí zákaz kouření, požívání
alkoholu a jiných návykových látek.

2.2 Charakteristika pedagogického sboru
Členové pedagogického sboru směřují k otevřené komunikaci se všemi účastníky výchovně
vzdělávacího procesu – žáky, jejich zákonnými zástupci i širší veřejností. Důležité jsou i partnerské
profesní vztahy mezi učiteli. Jednotliví pedagogové nepracují pouze sami za sebe v rámci „svého“
vyučovacího předmětu nebo své třídy. Na rozvoji žáků pracují týmově. Jádrem činnosti pedagogů
školy je plánovité a systematické podporování klíčových kompetencí žáků. K tomu využívají širokou
škálu vzdělávacích strategií, metod a organizačních forem, zaměřují se na rozvoj komunikačních
dovedností, týmové spolupráce. K rozšiřování škály používaných vzdělávacích metod směřuje také
další vzdělávání pedagogických pracovníků. Je plánováno na základě vyhodnocování potřeb školy a
profesního zájmu pedagogů.
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Velikost pedagogického sboru, jeho odborná kvalifikovanost i její rozvoj odpovídají cílům, které jsou
uvedeny v tomto dokumentu.
Ve škole funguje Poradenské centrum. V centru pracuje speciální pedagog, výchovný a kariérový
poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů. Velkou pozornost věnujeme integraci žáků
se specifickými poruchami učení, zaměřujeme se na systematickou podporu znevýhodněných, ale i
nadaných žáků. Práce s nimi je založena na dobré spolupráci s rodiči a s odbornými pracovníky.
Vzdělávají se podle individuálního vzdělávacího plánu.

2.3 Charakteristika žáků
Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti). Pro přepravu do školy nejčastěji cestují
automobily rodičů, pěšky, školními autobusy, veřejnou hromadnou dopravou, vlakem. Školu
navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích státních příslušníků. Vzdělávání podle IVP, nácviky s žáky trpící
poruchou učení.

2.4 Podmínky školy
Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k
dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy.
Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.
Počet školních budov je jedna, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov, pěstitelský
pozemek, pracoviště pro odborné vzdělávání, sportovní hřiště, zahrada/park. Bezbarierový přístup
není zajištěn. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, školní dvůr, hřiště.
Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: ICT, praktické vyučování, tělocvična. Dále škola
poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 12 pracovních stanic, specializované
učebny, pracovní stanice ve třídách, bezdrátové připojení v části školy.
Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, fyzika, hudební výchova, ICT,
praktické vyučování, tělesná výchova, výtvarná výchova.
Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty.
literatura a umění
profesní specialisté
protidrogová prevence
sexuální výchova
věda a výzkum
zdravověda
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2.5 Vlastní hodnocení školy
2.5.1 Oblasti autoevaluace
Autoevaluaci (vlastní hodnocení) chápeme jako výraz autonomie školy a nástroj sledování
důležitých prvků života školy, které slouží k tomu, abychom mohli pružně vstupovat do dějů, ve
kterých

se

objeví

problémy

a

posilovat

silné

stránky

školy. Povinné

oblasti

autoevaluace jednoznačně vymezuje vyhláška č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení škol.
Průběžně sledujeme:
a) jaké podmínky mají žáci naší školy ke vzdělávání, podmínky ke vzdělávání
b) jak vzdělávání probíhá (používané vzdělávací strategie, jejich efektivitu, naplňování cílů
vzdělávání)
c) podporu školy žákům (jak škola motivuje žáky k učení, jak podporuje žáky s problémy i žáky
nadané)
d) spolupráci školy s rodiči (její rozsah, formy a efektivitu)
e) vliv vzájemných vztahů školy, žáků a rodičů na vzdělávání
f) řízení školy (vliv řízení a organizace školy na její vzdělávací, společenskou i kulturní funkci)
g) výsledky vzdělávání žáků
h) personální práci
i) kvalitu vzdělávání pedagogických pracovníků (jejich profesní rozvoj)
j) úroveň práce školy vzhledem k podmínkám a ekonomickým zdrojům (hledání rezerv)
Ke všem těmto oblastem se mohou vyjadřovat, přicházet s připomínkami a podněty zaměstnanci
školy, zákonní zástupci a v přiměřené míře i žáci školy. Kromě toho management školy aktivně
zjišťuje, shromažďuje a vyhodnocuje názory, připomínky a návrhy žáků, jejich zákonných zástupců,
zaměstnanců školy i širší veřejnosti. Zpracované výsledky průběžně zapracovává do života školy.
Vzhledem k tomu, že dosud neexistují dokonalé nástroje autoevaluace školy, používáme různé
metody (např.: SWOT, ankety, dotazníky) tak, aby v dlouhodobé perspektivě byly zjištěné
skutečnosti co nejobjektivnější.
Autoevaluaci vnitřní doplňujeme externí evaluací. (např. Scio, Kalibro, Cermat).
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Nástroje vlastního hodnocení jsou v přílohách ŠVP a četnost hodnocení vychází z aktuálních
legislativních požadavků.
Časové rozvržení autoevaluačních činností odpovídá struktuře školního roku, ve kterém jsou
realizovány. Obecně platí, že tyto činnosti rozprostíráme rovnoměrně do celého roku.

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace
Podmínky ke vzdělání:
obsah a průběh vzdělávání - mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče),
obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,
obsah a průběh vzdělávání - realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení cizímu
jazyku, rozvoj kompetencí k učení),
obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,
podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,
podmínky ke vzdělávání demografické (motivace žáků/dětí, postoje žáků/dětí ke škole),
podmínky ke vzdělávání materiální,
podmínky ke vzdělávání personální,
podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel.
sboru),
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a
zřizovatelem,
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče),
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb
žáků/dětí,
úroveň výsledků práce školy - kvalitativní analýza,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační
řízení školy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické
řízení školy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - profesionalita
a rozvoj lidských zdrojů,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - strategické
řízení,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti
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2.5.3 Nástroje autoevaluace
Analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti, hospitace
vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), vzájemné hospitace
pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností
Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně jedenkrát za 3 roky.

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi
Jsme škola rodinného typu, kde se učitelé a rodiče znají a dobře spolupracují. Zaměřujeme se na
častou komunikaci se zákonnými zástupci, pravidelné informování o prospěchu i chování.
Otevřenou komunikaci s rodiči, která má na naší škole dlouholetou tradici, považujeme za důležitý
aspekt naší práce. Jsme přesvědčeni, že spolupráce se zákonnými zástupci žáků je pro efektivní
realizaci školního vzdělávacího programu nezbytným předpokladem. Klademe důraz na
informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků. Rodiče jsou o průběhu
vzdělávání žáků informováni průběžně. Velký význam přikládáme osobním setkáním zákonných
zástupců a pedagogů. Pravidelně probíhají třídní schůzky. Třídní učitel má na toto setkání
připraveny informace a podklady od všech vyučujících, kteří daného žáka vyučují. Vedle třídních
schůzek nabízí škola možnost konzultací s jednotlivými vyučujícími. Zákonní zástupci se také mohou
osobně účastnit výuky.
Druhým významným nástrojem komunikace mezi školou, zákonnými zástupci žáků a samotnými
žáky je školní webová stránka. Zde se mohou zájemci seznámit s plány výuky jednotlivých ročníků,
termíny pořádání školních akcí, zadáním domácích úkolů, zněním některých důležitých dokumentů,
jako je např. tento školní vzdělávací program, atd.
Vítáme také připomínky a kritickou zpětnou vazbu k naší práci. Vnímáme je jako cestu k odhalování
nedostatků v naší práci a seriózně se jimi zabýváme.

Škola spolupracuje s institucemi:
obec/město
sdružení rodičů a přátel školy
školská rada
školské poradenské zařízení
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2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími
sociálními partnery
Společné akce žáků a rodičů: akademie, konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu,
mimoškolní akce (výlety, exkurze), projektové dny, třídní schůzky, vánoční slavnost.
Pravidelné školní akce: akademie, den otevřených dveří, jarmark.
Jsme škola rodinného typu, kde se učitelé a rodiče znají a dobře spolupracují. Zaměřujeme se na
častou komunikaci se zákonnými zástupci, pravidelné informování o prospěchu i chování.
Otevřenou komunikaci s rodiči, která má na naší škole dlouholetou tradici, považujeme za důležitý
aspekt naší práce. Jsme přesvědčeni, že spolupráce se zákonnými zástupci žáků je pro efektivní
realizaci školního vzdělávacího programu nezbytným předpokladem. Klademe důraz na
informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků. Rodiče jsou o průběhu
vzdělávání žáků informováni průběžně. Velký význam přikládáme osobním setkáním zákonných
zástupců a pedagogů. Pravidelně probíhají třídní schůzky. Třídní učitel má na toto setkání
připraveny informace a podklady od všech vyučujících, kteří daného žáka vyučují. Vedle třídních
schůzek nabízí škola možnost konzultací s jednotlivými vyučujícími. Zákonní zástupci se také mohou
osobně účastnit výuky.
Druhým významným nástrojem komunikace mezi školou, zákonnými zástupci žáků a samotnými
žáky je školní webová stránka. Zde se mohou zájemci seznámit s plány výuky jednotlivých ročníků,
termíny pořádání školních akcí, zadáním domácích úkolů, zněním některých důležitých dokumentů,
jako je např. tento školní vzdělávací program, atd.
Vítáme také připomínky a kritickou zpětnou vazbu k naší práci. Vnímáme je jako cestu k odhalování
nedostatků v naší práci a seriózně se jimi zabýváme.
Školská rada
Při ZŠ pracuje Školská rada, která zasedá pravidelně.
Má 9 členů s rovnoměrným tripartitním zastoupením zástupců zřizovatele, pedagogů a zákonných
zástupců nezletilých žáků školy.
Žákovský parlament
Prostřednictvím žákovského parlamentu mají žáci možnost vznášet podněty, připomínky a
projevovat své názory na chod školy. Při řešení školních problémů jsou partnerem vedení školy.
Ředitel úzce spolupracuje se žákovským parlamentem při prosazování opatření zabezpečujících
chod školy a jednání se žáky.
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Partneři školy
Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem a zastupiteli okolních obcí.
Do vzdělávacího procesu ve škole je pravidelně zakomponována spolupráce s mnoha dalšími
institucemi, které mohou přinést další rozvoj žákům i pedagogům. Mezi mnoha organizacemi
vybíráme např.: Pedagogicko psychologické poradny, Speciálně pedagogická centra, Výzkumný
ústav pedagogický v Praze, Národní institut dalšího vzdělávání, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání,
Asociace profese učitelství, Česká asociace pedagogického výzkumu, Policie ČR.

2.8 Charakteristika pedagogického sboru
Na škole působí okolo 19 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost
učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak zkušení
pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 18.
Členové pedagogického sboru směřují k otevřené komunikaci se všemi účastníky výchovně
vzdělávacího procesu – žáky, jejich zákonnými zástupci i širší veřejností. Důležité jsou i partnerské
profesní vztahy mezi učiteli. Jednotliví pedagogové nepracují pouze sami za sebe v rámci „svého“
vyučovacího předmětu nebo své třídy. Na rozvoji žáků pracují týmově. Jádrem činnosti pedagogů
školy je plánovité a systematické podporování klíčových kompetencí žáků. K tomu využívají širokou
škálu vzdělávacích strategií, metod a organizačních forem, zaměřují se na rozvoj komunikačních
dovedností, týmové spolupráce. K rozšiřování škály používaných vzdělávacích metod směřuje také
další vzdělávání pedagogických pracovníků. Je plánováno na základě vyhodnocování potřeb školy a
profesního zájmu pedagogů.
Velikost pedagogického sboru, jeho odborná kvalifikovanost i její rozvoj odpovídají cílům, které jsou
uvedeny v tomto dokumentu.
Ve škole funguje Poradenské centrum. V centru pracuje speciální pedagog, výchovný a kariérový
poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů. Velkou pozornost věnujeme integraci žáků
se specifickými poruchami učení, zaměřujeme se na systematickou podporu znevýhodněných, ale i
nadaných žáků. Práce s nimi je založena na dobré spolupráci s rodiči a s odbornými pracovníky.
Vzdělávají se podle individuálního vzdělávacího plánu.

2.9 Dlouhodobé projekty
Škola je zapojena do dlouhodobého projektu Recyklohraní, který podporuje environmentální
výchovu ve škole. Žáci celý rok plní postupně zadávané úkoly, třídí odpad, sbírají nebezpečný
odpad.
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Jednou ročně bude plněn minimálně jeden celoškolní projekt. Výstupem projektu bude jeho
prezentace pro spolužáky, rodiče a veřejnost. Téma bude vycházet z nabídky průřezových témat a
bude upřesněno v „Plánu na školní rok“.

2.10 Mezinárodní spolupráce
Obvyklý počet studijních výjezdů ve školním roce je 0.
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3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy
Zaměření školy:
Dlouhodobou strategií školy není úzká profilace, ale obecné zaměření vzdělávání. Naše škola stojí
na těchto čtyřech pilířích:
Ø individuální přístup k žákům
Ø předávání smysluplných znalostí
Ø vedení dětí k odpovědnosti
Ø k uznávání základních morálních hodnot
Individuální přístup
Naším posláním není učit matematiku, výtvarnou výchovu a další vzdělávací obory, ale děti.
Východiskem i cílem naší práce nám nejsou předměty, ale žáci. Nesnažíme se tedy primárně
přizpůsobit děti učivu, ale naopak učivo podávat s maximálně možným zohledněním individuálních
potřeb všech žáků, včetně žáků se specifickými poruchami učení či jinými handicapy i žáků
mimořádně nadaných.
Smysluplné znalosti
Smysl naší práce nevidíme v pouhém předávání izolovaných informací a vyžadování jejich
následného opakování žáky. Chceme, aby naši žáci o obsahu vzdělávání přemýšleli, aby hledali
souvislosti mezi fakty, se kterými se seznamují, a to nejen v rámci jednoho vzdělávacího oboru.
Učivo se stává nikoliv cílem, ale nástrojem vzdělávání. Je ovšem nástrojem nezbytným, jeho význam
neklesá, pouze se mění. Jsme přesvědčeni, že tento přístup umožní žákům dobře se orientovat ve
světě i lidské společnosti, chápat současné i možné budoucí globální problémy a zaujímat k nim
stanoviska podložená smysluplnými argumenty.
Snažíme se vybavit naše žáky co nejlepšími dovednostmi v práci s informačními zdroji i informacemi
samotnými. Vedeme je k tomu, aby uměli potřebné údaje nejen vyhledat, ale i ověřit a porovnat.
Vzdělávací strategie, které ve škole používáme, vyžadují používání více typů informačních zdrojů,
například učebnic, tištěných encyklopedií, internetu a podobně. Zásadně neuzavíráme rozhled žáků
mantinely jedné učebnice. Mnoho učebních materiálů vyrábějí sami učitelé školy.
Odpovědnost

14

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Na jedné lodi za poznáním“ 2016
Žáci jsou vedeni k odpovědnosti, za svěřený prostor (kmenovou třídu), za prostředí školy, ve kterém
se vzdělávají, její okolí (zahradu, ale i obecní prostranství). Tento přístup přispívá k uvědomění si
sounáležitosti s místem, ve kterém se žáci pohybují.
Žákům je vštěpováno, že za výsledky své práce odpovídají a jejich aktivní přístup jim přináší
prospěch.
Morální hodnoty
Škola společně s rodinou vytváří dětem předobraz společnosti. Podporujeme v dětech povědomí o
hodnotách, které vyznává demokratická společnost. Naše škola se snaží žákům přibližovat
myšlenku, že pokud budou dodržována pravidla, na kterých se dohodneme, pak vše funguje
snadněji. Žáci vytvářejí svoje třídní pravidla, podílejí se na tvorbě školního řádu a svoje názory
mohou kdykoli slušnou formou prezentovat. Zástupci tříd se pravidelně setkávají ve školním
parlamentu, své mínění a připomínky mohou sdělovat i prostřednictvím schránky důvěry.
Chceme pokračovat v započatém procesu proměny školy od jejího tradičního chápání
v pracoviště aktivní účasti žáka na poznávání a prožívání, chceme, aby úspěšnost žáka nebyla
postavena pouze na intelektu, ale vycházela z různých dispozic a talentů. Naše škola se připojuje
k evropským trendům vzdělávání pro 21. století a považuje, stejně jako evropská vzdělávací
politika, za důležité
tyto cíle vzdělávání:
Učit se poznávat


předpokladem je, že se žák naučí smysluplně učit



vzdělávání přináší příležitosti



motivace pro celoživotní učení



vytváří se prostor pro všestrannou, účinnou a otevřenou komunikaci

Učit se jednat


žák je schopen reagovat na změny, řešit problémy



co se žák naučí, použije v praxi

Učit se žít mezi lidmi


zvládnout dovednost komunikace, spolupráce i prostou existenci žití vedle druhých i
s druhými



respekt a otevřenost k odlišnostem všeho druhu



základ je rodina, škola dále rozvíjí a kultivuje



globální a evropská dimenze ve vzdělávání

15

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Na jedné lodi za poznáním“ 2016


aktivně rozvíjet své duševní, fyzické a sociální zdraví

Učit se být


umět si stanovovat priority, činit osobní rozhodnutí, projevovat se jako svébytné a
svobodné osobnosti



hodnotit vlastní schopnost, dovednosti i své chování



umět nést odpovědnost sám za sebe

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

-

Výchovné a vzdělávací strategie jsou blíže rozebrány u jednotlivých předmětů.

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně za pomoci
výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat
rozhovory s jednotlivými pedagoogy, aby se stanovily např. metody práce se žákem, způsoby
kontroly osvojení jeho znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a
organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého
do pátého stupně zpracovává škola IVP. IVP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou
probíhat rozhovory s jednotlivými pedagoogy, aby se stanovily např. metody práce se žákem,
způsoby kontroly osvojení jeho znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy
IVP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným.
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V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od
třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy
očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV (pro 3., 5. a 9. ročník).
Minimální doporučená úroveň bude na základě Doporučení školského poradenského zařízení
rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby,
realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku
upravován podle potřeb žáka.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:
Škola bude spolupracovat s PPP a se SPC, v jejichž péči konkrétní žák se speciálními vzdělávacími
potřebami je.

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Školní poradenské pracoviště ZŠ Poříčany je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň pracuje
jako školní speciální pedagog, a metodikem primární prevence. Výchovný poradce je
koordinátorem činnosti školního poradenského pracoviště a je pověřen spoluprácí se školskými
poradenskými zařízeními (PPP, které mají v péči žáky školy). Školní speciální pedagog poskytuje
konzultace a metodické vedení i asistentům pedagogů.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
v oblasti organizace výuky:
- střídání forem a činností během výuky - využívání skupinových forem výuky v případě doporučení
mohou být vkládány do vyučovací hodiny krátké přestávky (např. pro žáky s poruchou pozornosti)
v oblasti metod výuky:
- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků - metody a formy práce, které umožňují
častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi - důraz na logickou provázanost a smysluplnost
vzdělávacího obsahu - respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k
zvládnutí úkolů
v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:
- v případě doporučení školského poradenského zařízení úprava obsahu vzdělávání na elementární
úroveň
Přehled předmětů speciálně pedagogické péče:
rozvoj grafomotorických dovedností, řečová výchova
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3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně
nadaných
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli
vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a
školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při
sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP
vycházíme z obsahu IVP stanoveného § 28 vyhlášky č. 27/ 2016 sb. Práce na sestavení IVP jsou
zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven do
jednoho měsíce od obdržení Doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín
vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to
účelné. IVP může být zpracován a doplňován a upravován v průběhu školního roku.
Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého
nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání
písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení
poskytování podpůrných opatření podle IVP řediteli školy. Údaje o žákovi jsou zaznamenány do
školní matriky.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
Péče o nadané a mimmořádně nadané žáky je koordinována školním speciálním pedagogem, který
spolupracuje s PPP a účastní se vzdělávacích seminářů k problematice vzdělávání mimořádně
nadaných.
Za IVP zodpovídá ředitel školy. IVP je vždy v písemné formě.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Pedagogové ZŠ Poříčany se vzdělávají v problematice nadaných žáků v rámci DVPP. Mohou využívat
konzultačních hodin v PPP Kolín a v PPP Český Brod.
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Zodpovědné osoby a jejich role:
Školní poradenské pracoviště ZŠ Poříčany je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň pracuje
jako školní speciální pedagog, a metodikem primární prevence. Výchovný poradce je
koordinátorem činnosti školního poradenského pracoviště a je pověřen spoluprácí se školskými
poradenskými zařízeními (PPP, které mají v péči žáky školy).

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a
mimořádně nadaných žáků:
předčasný nástup dítěte ke školní docházce: ZŠ umožňuje, pokud je doporučeno i pedagogickopsychologickou poradnou
vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech
občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně
žáka
obohacování vzdělávacího obsahu
zadávání specifických úkolů, projektů
příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol
nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit

3.5 Začlenění průřezových témat
Reprezentují aktuální problémy současného světa. Vytvářejí příležitost pro individuální uplatnění
žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci. Pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů
a hodnot.
Ve školním vzdělávacím programu jsou průřezová témata integrována do jednotlivých vyučovacích
předmětů. Přehled průřezových témat je v tabulce „3.5 Průřezová témata“. Při realizaci budou
použity metody a formy práce vhodné pro danou skupinu žáků.
V rámci výchovného procesu v každodenním životě školy, během celého školního roku, jsou všemi
pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy plněny obory následujících průřezových témat:
3.5.1.

Den dětí, sportovní den, jarmarky

Osobnostní a sociální výchova

Řešení každodenních situací, využití modelových situací,
práce ve školním parlamentu a třídních samosprávách

3.5.2.

Práce ve školním parlamentu a třídních samosprávách

Výchova demokratického občana
3.5.3.

Podpora sounáležitosti s nadnárodním celkem (EU), který

Výchova k myšlení v evropských

posouvá naše „hranice možností“

a globálních souvislostech
3.5.4.

Podpora filosofie – různost není překážkou, ale obohacením

Multikulturní výchova
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3.5.5.

Třídění, zpracování a využívání odpadů, zapojení do

Environmentální výchova

environmentálních projektů

3.5.6.

Prezentace činnosti třídy

Mediální výchova

Spolupráce na tvorbě školního časopisu

S jejich pomocí se řeší každodenní situace, prohlubují se vztahy mezi žáky, napomáhají při
řešení konfliktů. Vedou žáky k sebeprosazení, spolupráci, vzájemné toleranci. Učí je aktivnímu
přístupu k práci ve školním parlamentu i třídních samosprávách a vytváření příjemného,
bezpečného a optimistického prostředí ve škole.
Každý školní rok je vyhlášeno jedno průřezové téma jako hlavní, stěžejní, na které se klade větší
důraz. Výstupem projektu je jeho prezentace pro spolužáky, rodiče a veřejnost. Téma vychází
z nabídky průřezových témat a je upřesněno v „Plánu na školní rok“.
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4 Učební plán
4.1 Celkové dotace - přehled
Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět

Český jazyk
Anglický jazyk
Další cizí jazyk
 Německý jazyk
 Ruský jazyk
Matematika

Matematika a její
aplikace
Informační a
Informační a komunikační
komunikační technologie technologie
Člověk a jeho svět
Prvouka

Člověk a společnost

4

4+1

4+1

4+1

4+1

1
2

2

2

Dotace 1.
stupeň
33+9
9+1

2

2

2

6

4

15+2

4+1

1

1

0+1

0+1

2

2

2

2

8

0+1

1

1

1

3+1

2

2

2

2

8

2

2

4

1+1

1+1

5+3

1+2

6
3+1

Vlastivěda

1+1

2

3+1

Chemie
Přírodopis

15+3
12

4

2

Fyzika

Dotace 2.
stupeň

3+1

1+1

Dějepis

2. stupeň
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník
3+2
4
4
4+1
3
3
3
3

20+4

Přírodověda

Občanská výchova
Člověk a příroda

1. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník
7+2
7+2
7+2
6+1
6+2
0+1
3
3
3

2

1+1
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Vzdělávací oblast

Předmět

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

Dotace 1.
stupeň

Zeměpis
Umění a kultura

Člověk a zdraví

Výchova k umění

2

2

2. stupeň
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník
1+1
1+1
1+1
1+1

Dotace 2.
stupeň
4+4

4

Výtvarná výchova

1

2

2

5

2

2

1

1

6

Hudební výchova

1

1

1

3

1

1

1

1

4

0+1

1

1

2+1

Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Pracovní činnosti

Člověk a svět práce
Volitelné předměty
 Seminář z ČJ
 Seminář z Matematiky
 Sportovní hry
 Informatika
 Konverzace v AJ
Celkem hodin

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

10
5

2
1

2
1

2
1

2
0+1
0+1

8
3+1
0+1

20

22

24

26

26

102+16

28

30

32

32

104+18

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu
Český jazyk a literatura
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková
komunikace. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří specifických
složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se však jejich vzdělávací obsah vzájemně prolíná.
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Předmět Český jazyk a literatura se vyučuje v 1. až 9. ročníku. Na 1. stupni je celková časová dotace posílena o 9 hodin s disponibilní časové dotace. Na 2.
stupni je týdenní časová dotace posílena v 6. ročníku o 2 hodiny a v 9. ročníku o jednu hodinu. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zohledňuje
specifické vzdělávací potřeby žáků. Průřezová témata jsou realizována jednak formou různě dlouhých projektů (více viz kapitola 3.5 Začlenění průřezových
témat), ve kterých je konkretizována návaznost a prolínání s vyučovacím předmětem Český jazyk, jednak jsou plněna přímo v hodinách.
Anglický jazyk
Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Anglický jazyk je vyučován jako povinný předmět od 2.
ročníku. S vyučovacím předmětem Anglický jazyk děti začínají ve 2. ročníku v 1 hodinové dotaci týdně. Od 3. do 9. ročníku je předmět vyučován ve 3
hodinové časové dotaci týdně. Celková časová dotace na 1. stupni je posílena o 1 hodinu ve druhém ročníku z disponibilní časové dotace.
Německý jazyk
Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Německý jazyk je vyučován jako další cizí jazyk povinně
od 7. ročníku. Předmět je vyučován v 7. až 9. ročníku ve 2 hodinové časové dotaci týdně.
Ruský jazyk
Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Ruský jazyk je vyučován jako další cizí jazyk povinně od 7.
ročníku. Předmět je vyučován v 7. až 9. ročníku ve 2 hodinové časové dotaci týdně.
Matematika
Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Předmět je povinně vyučován ve všech ročnících. Celková časová
dotace na 1. stupni je posílena o 4 vyučovací hodiny s disponibilní časové dotace a na 2. stupni o 2 hodiny. V souvislosti s náročností a rozsahem probírané
látky je na 2. stupni nejvíce posílen vyučovací předmět Matematika v 8. ročníku.
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Informační a komunikační technologie
Na 1. stupni je předmět zařazen do 4. ročníku. Tím je umožněno efektivnější využití informačních technologií ve výuce již od poloviny 4. ročníku. Na 2.
stupni je časová dotace posílena o dvě hodiny z disponibilní časové dotace. Informační a komunikační technologie se vyučuje i v 7. a 8. ročníku. To umožní
prohloubení znalostí a dovedností práce s výpočetní technikou a její využití při výuce a administraci projektů.
Přírodověda a Vlastivěda
Oba vyučovací předměty jsou posíleny z disponibilní časové dotace po jedné hodině na předmět, posílení je určeno k realizaci projektů, které zahrnují
tématické okruhy průřezových témat (viz kap. 3.5 Začlenění průřezových témat).
Člověk a společnost
Vzdělávací oblast Člověk a společnost je vyučována v předmětech Dějepis a Občanská výuka. Celková časová dotace na tuto oblast byla posílena o jednu
hodinu s disponibilní časové dotace. Tím byla zabezpečena kontinuita výuky zmíněných předmětů ve všech ročnících druhého stupně.
Člověk a příroda
Vzdělávací oblast Člověk a příroda je vyučována v povinných vyučovacích předmětech: Fyzika, Přírodopis a Zeměpis – po 2 hodinách týdně od 6. do
9. ročníku, a v předmětu
Chemie – 2. hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Celková časová dispozice je posílena o 7 hodin z disponibilní časové dotace. Tím byla zabezpečena kontinuita
výuky zmíněných předmětů ve všech ročnících druhého stupně a dostatek prostoru na realizaci projektů, které zahrnují tématické okruhy průřezových
témat (viz kap. 3.5 Začlenění průřezových témat).
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Umění a kultura
V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory Hudební výchova a Výtvarná výchova, které jsou v 1. a 2.
ročníku vyučovány v integrovaném předmětu Výchova k umění. Od 3. do 9. ročníku jsou vyučovány v samostatných předmětech Hudební výchova a
Výtvarná výchova.
Člověk a zdraví
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vyučována v předmětech Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. Celková časová dotace na 2. stupni je posílena o jednu
hodinu s disponibilní časové dotace.
Předmět Tělesná výchova je vyučován ve dvouhodinové týdenní dotaci ve všech ročnících základní školy.
Předmět Výchova ke zdraví je vyučován jako povinný předmět v jednohodinové časové dotaci od 7. do 9. ročníku.
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor Člověk a svět práce je vyučován v předmětu Pracovní činnosti, jako povinný předmět ve všech ročnících v jednohodinové týdenní časové
dotaci kromě 6. ročníku, kde je předmět vyučován jednou za 14 dní dvě hodiny. K zabezpečení výuky ve všech ročnících byla tato oblast posílena na 2.
stupni o 1 hodinu s disponibilní časové dotace.
Povinně volitelné předměty
V 9. ročníku si žáci vybírají z nabídky volitelných předmětů v časové dotaci 1 hodina týdně.
Předmět je v daném roce vyučován pouze při zájmu 7 a více žáků.
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4.2 Přehled využití týdnů
Ročník
Škola v přírodě
Lyžařský výcvik
Celkem týdnů

1. ročník
1
0
1

2. ročník
1
0
1

3. ročník
1
0
1

4. ročník
1
0
1

5. ročník
1
0
1

6. ročník
0
0
0

7. ročník
0
1
1

8. ročník
0
0
0

9. ročník
0
0
0
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5 Učební osnovy
Učební osnovy a učivo vychází z RVP ze „Vzdělávacího obsahu jednotlivých
vzdělávacích oborů. Při tvorbě tematických plánů je nutno z tohoto obsahu vycházet.
Zde je uvedena i minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v
rámci podpůrných opatření:

5.1 Český jazyk
1. ročník
9
Povinný

2. ročník
9
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
9
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7
8
5
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
4
Povinný

9. ročník
5
Povinný

60

Český jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.
Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré úrovně jazykové kultury a mateřského
jazyka, které patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání, a vybavit
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Název předmětu

Český jazyk
ho takovými znalostmi a dovednostmi, jež mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět
jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literaturamá komplexní charakter, pro přehlednost
předmětu (specifické informace o předmětu je však rozdělen do tří specifických složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární
důležité pro jeho realizaci)
výchova. Ve výuce se však jejich vzdělávací obsah vzájemně prolíná.
Vkomunikační a slohové výchověse žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním,
kultivovaně psát i mluvit, rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu vztahujícího se
k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky hodnotit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat
také formální stránku textu a jeho výstavbu.
Vjazykovévýchověžáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovného českého jazyka.
Učí se poznávat a rozlišovat jeho další útvary. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému
myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji
potřebných znalostí a dovedností se uplatňují, zároveň i prohlubují jejich obecné intelektové dovednosti,
např. porovnávat různé jevy, třídit je podle určitých hledisek, dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od
počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, nýbrž i předmětem poznávání.
Vliterární výchověžáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich
specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory na přečtené dílo. Učí se
také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i
schopnosti recepce, interpretace i tvorby jednoduchého literárního textu. Žáci dospívají k takovým
poznatkům a prožitkům, které mohou obohatit jejich duchovní život, pozitivně ovlivnit jejich postoje,
hodnoty.
PředmětČeský jazyk a literaturase vyučuje v 1. až 9. ročníku s hodinovými dotacemi, které odpovídají
učebnímu plánu. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zohledňuje specifické vzdělávací
potřeby žáků. Průřezová témata jsou realizována jednak formou různě dlouhých projektů (více viz kapitola
3.4 Začlenění průřezových témat), ve kterých je konkretizována návaznost a prolínání s vyučovacím
předmětemČeský jazyk a literatura, jednak jsou plněna přímo v hodinách.
Vyučovací předmětSeminář z českého jazykavychází ze vzdělávacího předmětuČeský jazyk a literatura. Je
určen jak žákům, kteří si chtějí procvičit základní jazykové jevy, tak žákům, již si chtějí prohloubit své
znalosti a dovednosti z českého jazyka a literatury. Seminář z českého jazyka rozvíjí vědomosti a schopnosti
žáků, zdůrazňuje možnosti praktického využití jazykových znalostí.
Integrace předmětů
 Český jazyk a literatura
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Název předmětu
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 prostřednictvím vyhledávání podstatných informací z různých typů tištěných a elektronických
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
textů vede žáky k porozumění jejich významu a smyslu;
kompetence žáků
 motivuje žáky, aby si vedli portfolio četby, tím sledovali pokrok ve svém čtenářství a rozvíjeli svůj
pozitivní vztah k literatuře;
 využívá práci s chybou v různých jazykových projevech k tomu, aby si žáci lépe uvědomili, na co se
mají při učení zaměřit;
 podněcuje zájem žáků o jazyk a jazykovou kulturu tím, že je motivuje k účasti v jazykových,
literárních a recitačních soutěžích i soutěžích, které si uspořádají sami.
Kompetence k řešení problémů:
 zadáváním vhodných úloh zaměřených na řešení jazykových problémů vede žáky k tomu, aby si
zaznamenávali důvody řešení a postup jednotlivých kroků a své záznamy využili při argumentaci a
obhajobě řešení;
 cíleně zapojuje žáky do řešení školních projektů (v rámci literární dílny, práce v realizač ním týmu
školních médií), a to ve všech fázích projektu (plánování, přípravy, propagace, realizace a
vyhodnocení výsledků); žáky zapojuje tak, aby byly využity co nejvíce jejich individuální dovednosti
a schopnosti.
Kompetence komunikativní:
 navozuje různé modelové komunikační situace (komunikace se spolužákem, učitelem, ostatními
dospělými), a tím vytváří příležitosti pro to, aby žáci volili vzhledem k situaci vhodné verbální i
neverbální prostředky;
 vytváří podnětné situace pro to, aby si žáci navzájem sdělovali své zážitky z četby, a tím podporuje
zájem žáků o četbu;
 zapojuje žáky podle jejich schopností a zájmů do spolupráce s realizačním týmem školního
časopisu a tím je vede k tomu, aby vnímali školní média jako jeden z prostředků komunikace;
 s využitím konkrétních příkladů vhodné a nevhodné komunikace v prostředí sociálních sítí a
internetu kultivuje neformální projevy žáků.
Kompetence sociální a personální:
 zařazováním práce s ICT do výuky vede žáky k bezpečnému užívání internetu a dodržování netetikety;
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Název předmětu

Český jazyk




Způsob hodnocení žáků

čtenářských zkušeností žáků využívá pro utváření jejich hodnotového systému;
vytvářením vhodných příležitostí k veřejným vystoupením před spolužáky a rodiči vede žáky k
získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti.
Kompetence občanské:
 využívá osobní zkušenosti žáků a jejich zkušenosti z četby k přiblížení chování a jednání lidí
rozdílných sociálních skupin a odlišných kultur;
 výběrem jazykově a obsahově hodnotných textů vede žáky k pochopení významu českého jazyka
jako prvku národní identity.
Kompetence pracovní:
 zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému rozvržení práce.
Hodnocení žáků ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura vychází z hodnocení pro ostatní
vyučovací předměty viz. kapitola 6.

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky

1. ročník








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence k učení
ŠVP výstupy
- skládá a rozkládá slova podle sluchu
- pozná jednotlivá písmena ve vztahu k jim
odpovídajícím hláskám, - rozlišuje písmo tiskací a psací
- skládá a čte všechny druhy slabik
- skládá a čte všechny druhy slov
- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
- pečlivě vyslovuje a opravuje výslovnost
- plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i
zrakem

Učivo
Jazyková výchova rozvoj fonetického sluchu, sluchová
syntéza, analýza písmena malá, velká, tiskací, psací
slabiky otevřené, zavřené, trojpísmenné slova čtení
otevřených slabik ve slovech, čtení zavřených slabik na
konci slov, slova se skupinou dvou souhlásek, čtení
slov se slabikotvornými souhláskami, slova s
písmenem ě, se skupinami di, ti, ni a se shluky
souhlásek
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Český jazyk

1. ročník

- zná všechna písmena malé a velké abecedy
- ozpoznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a
souhlásky
- tvoří slabiky
- rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v správně řadí slova ve větě, slabiky ve slově a hlásky ve
rozhovoru
slabice -používá znaménka ve slovech i větách
správně odpovídá na kontrolní otázky
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně
rozpozná členění textů
dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí
vhodné tempo řeči
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení

naslouchá pohádkám, příběhům, vypráví podle
obrázkové osnovy, dramatizuje
recituje básničky, zná říkadla, rozpočitadla
rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti
pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské
básně
reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací -při
poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost
uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení těla, držení
psacího náčiní
píše čáry, oblouky, zátrhy, vlnovky
píše správné tvary písmen, spojuje písmena a slabiky,
píše interpunkční znaménka
dodržuje správné pořadí písmen, píše podle diktátu
slova a jednoduché věty
píše velká písmena u vlastních jmen osob a na počátku
věty
dodržuje úhlednost písma a zachovává hygienické a
pracovní návyky
píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky
písmen ve slově, velikost, sklon a správné tvary písmen
spojuje písmena a slabiky
převádí slova z mluvené do psané podoby

Komunikační a slohová výchova hlasité čtení
jednoduchých vět se správnou intonací uspořádání
slov ve větě interpunkční znaménka délka samohlásek
nadpis, článek, řádek, odstavec prosba, poděkování,
omluva, blahopřání, pozdrav, oslovení
Čtení a literární výchova: poslech, vyprávění,
dramatizace, recitace

Psaní: příprava na psaní psaní prvků písmen a číslic
písmo psací a tiskací psaní – písmeno, slabika, slovo
diktát slov, jednoduchých vět velké počáteční
písmeno u vlastních jmen osob a prvního slova věty
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Český jazyk

1. ročník
dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich
úplnost
opisuje a přepisuje krátké věty
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

„ Rozvoj schopností“
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
„ Kdo jsem já?“
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
"Já a život"
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Pohádky, lidová slovesnost, rodinné příběhy
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých
a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách
ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě,
mě – mimo morfologický šev; velká písmena na
začátku věty a v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Žák:
tvoří krátké souvislé projevy
rozlišuje věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací
řadí věty podle děje
určí nadřazenost a podřazenost slov
rozlišuje hlásky, výslovnost krátkých a dlouhých
samohlásek, psaní i-y po měkkých a tvrdých
souhláskách
vyjmenuje řadu písmen jdoucích po sobě, řadí slova

Učivo
Jazyková výchova: věta jednoduchá, souvětí druhy vět
pořadí vět v textu věta, slovo slovo souřadné,
nadřazené, podřazené pořádek slov ve větě slovo,
slabika, hláska, písmeno, rozdělení hlásek abeceda
znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř slov
význam slabiky pro dělení slov písmeno ě ve slovech
slovní druhy: podstatná jména, slovesa, předložky
vlastní jména osob a zvířat
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Český jazyk

2. ročník

podle abecedy
zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky
uvnitř a na konci slov: b – p, d –t, ď– ť, z – s, ž – š, v – f,
h – ch
dělí slova na konci řádku podle stavby slova
aplikuje v praxi výslovnost a psaní slov se skupinami dě,
tě, ně, bě, pě, vě, mě
vyjmenuje slovní druhy, pozná podstatná jména,
slovesa a předložky v textu
rozlišuje obecná a vlastní jména, dodržuje pravidla
psaní vlastních jmen osob a zvířat
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
užívá slušné oslovení, prosbu a poděkování
Komunikační a slohová výchova: základní formy
přiměřeného rozsahu a náročnosti
pojmenuje předměty a popíše jejich vlastnosti
společenského styku nadpis, článek, řádek, odstavec
píše
věcně
i
formálně
správně
jednoduchá
sdělení,
jednoduchý popis děj – základ vypravování
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
dodržuje
posloupnost
děje
pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v čte s porozuměním jednoduché texty
rozumí pokynům přiměřené složitosti
rozhovoru
dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou
dýchání
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává Plynule přečte jednoduchý text - užívá správný slovní
Literární výchova: plynulé čtení jednoduchých textů
je
přízvuk
slovní přízvuk čtení hlasité a tiché soustředěný
čte
s
porozuměním
nahlas
i
potichu
poslech čtených textů text a ilustrace vyprávění,
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
soustředěně
naslouchá
čtenému
textu
dramatizace pohádek a povídek báseň, verš, rým
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
spojuje
obsah
textu
s
ilustrací
individuální četba
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
vypráví,
dramatizuje
a
domýšlí
příběhy
neuměleckých textů
recituje básně
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
čte pohádky, knihy o přírodě, věcech, vypráví o nich
používá elementární literární pojmy
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Český jazyk

2. ročník

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev

píše písmena a číslice podle normy psaní
Psaní: písmena a číslice podle normy psaní opis a
používá znaménka ve slovech i větách
přepis jednoduché texty, velká písmena ve slovech i
opisuje a přepisuje jednoduché texty, užívá velká
ve větě
písmena ve slovech i ve větě
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
spojuje písmena a slabiky
převádí slova z mluvené do psané podoby
dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich
úplnost
píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních
jménech
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

„ Rozvoj schopností“
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
„ Kdo jsem já?“
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
„Režim dne“
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
"Poznávání lidí"
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
"Mezilidské vztahy"
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
"Já a ti druzí"
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti „modelové situace“
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Pohádky, lidová slovesnost, rodinné příběhy.
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Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
rozliší věty a souvětí
Jazyková výchova: věta jednoduchá a souvětí nauka o
opačného významu a slova významem souřadná,
spojuje věty, doplňuje souvětí
slově slovo a skutečnost, synonyma, opozita, slova
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova
určí počet vět v souvětí
příbuzná hláskosloví stavba slova
příbuzná
vyhledá ve větách základní skladební dvojice
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného třídí slova podle významu, vyhledává slova souznačná a
protikladná
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
rozlišuje slabiky, hlásky, určuje počet slabik
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vyslovuje slova se správným přízvukem
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých vyjmenuje vyjmenovaná slova, používá jejich znalost v vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z
a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách praktických cvičeních
ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě,
mě – mimo morfologický šev; velká písmena na
začátku věty a v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
určí ve větě podstatná jména, přídavná jména, zájmena, slovní druhy ohebné, neohebné podstatná jména
číslovky, slovesa, předložky
vlastní jména měst, vesnic, hor a řek slovesa
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
pojmenování děje, tvary sloves, časování
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen skloňuje podstatná jména, rozlišuje číslo jednotné a
množné, rod mužský, ženský a střední
a sloves
určí osobu, číslo a čas, časuje slovesa v čase přítomném,
minulém a budoucím
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
sestaví nadpis a člení projev
Komunikační a slohová výchova: stylizace a kompozice
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
pojmenovává předměty a děje
členění jazykového projevu souvislé jazykové projevy
situacích
tvoří otázky
otázky a odpovědi vypravování popis osnova
popisuje ústně i písemně jednoduché předměty a
společenský styk a jeho formy
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
činnosti
mluvený projev
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Český jazyk

3. ročník

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

vytvoří a použije jednoduchou osnovu
požádá o informaci, podá stručné informace, uvítá
návštěvu a rozloučí se, sděluje přání, pozdravy, píše
pohlednice, dopis
dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné
dýchání
čte plynule věty a souvětí, člení text
čtení s porozuměním tvořivá práce s textem zážitkové
čte rychle, s porozuměním, předčítá, využívá čtenářské čtení besedy o knihách základy literatury, literární
dovednosti
pojmy dětská literatura
vypráví pohádky, povídky, dramatizuje, domýšlí příběhy,
vyjadřuje své postoje k přečtenému
orientuje se v textu dětských knih, charakterizuje
literární postavy,
pracuje s chybou, v chybně napsaném textu opraví
chyby
Nepřiřazené učivo
Psaní: tvary písmen úprava zápisu kontrola vlastního
projevu dopis, adresa
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

"Já a ti druzí"
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
"Mezilidské vztahy"
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
"Poznávání lidí"
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
„ Rozvoj schopností“
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti „modelové situace“
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
„ Kdo jsem já?“
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Český jazyk

3. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

„Režim dne“
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Pohádky, lidová slovesnost, rodinné příběhy.
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci
v reklamě
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci
v reklamě

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
čte správně, uvědoměle, plynule a dostatečně
rychle
vyhledává informace v učebnicích, encyklopediích a
slovnících, využívá poznatků z četby v další školní
činnosti
čte potichu delší texty

komunikuje zdvořile s partnerem

píše čitelně, dbá na grafickou úpravu

Učivo
Čtení praktické čtení - čtení pozorné, plynulé, s
porozuměním, orientační prvky textu věcné čtení –
čtení vyhledávací, klíčová slova
Naslouchání praktické naslouchání – zdvořilé, kontakt
s partnerem věcné naslouchání písemný záznam
hlavních informací slyšeného
Technika psaní úhledný, čitelný a přehledný písemný
projev formální úprava textu
Naslouchání praktické naslouchání – zdvořilé, kontakt
s partnerem věcné naslouchání písemný záznam
hlavních informací slyšeného

Technika psaní úhledný, čitelný a přehledný písemný
projev formální úprava textu
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Český jazyk

4. ročník

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru

přirozeně intonuje, používá správný přízvuk slovní i
větný, člení věty, frázuje, dbá na barvu a sílu hlasu

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru

přiměřeně používá mimojazykové prostředky

Základy techniky mluveného projevu dýchání, tvoření
hlasu, výslovnost kultivované vyjadřování závislé na
komunikační situaci
Mimojazykové prostředky mimika gesta

užívá vhodných jazykových prostředků
Formy společenského styku pozdrav, oslovení omluva,
napíše dopis (včetně adresy), SMS zprávu
prosba, vzkaz zpráva oznámení, telefonování
předvede telefonování v různých modelových situacích Vypravování nadpis osnova členění textu na odstavce
Popis popis prostý
sestavuje osnovu, tvoří nadpisy, člení text na odstavce
dodržuje následnost dějové složky

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné
tvary
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné
tvary

popíše rostlinu, zvíře, věc
přečte zadaný text se správnou výslovností, intonací a
se správným kladením přízvuků
pozná podstatná jména a slovesa

rozlišuje část předponovou, příponovou
rozpoznává předpony a předložky, ovládá pravopis
jejich psaní
určuje ve větě slovní druhy
skloňuje podstatná jména
v textu vyhledá infinitiv
určuje osobu, číslo, čas, časuje slovesa
slovesa v oznamovacím způsobu
rozlišuje způsob oznamovací, rozkazovací a
podmiňovací

Hláskosloví hlásková podoba slov spodoba znělosti
přízvuk intonace tempo

Morfologie stavba slova slovní druhy podstatná jména
– mluvnické kategorie slovesa – mluvnické kategorie
předložky
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Český jazyk

4. ročník

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje

rozlišuje slova jednoznačná a mnohoznačná
rozpozná slova spisovná, nespisovná, citově zabarvená

odlišuje větu jednoduchou a souvětí, spojuje
jednoduché věty v souvětí spojovacími výrazy
vyhledává podmět a přísudek
dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět
podle postoje mluvčího
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných píše správně i/y v příčestí minulém
souhláskách
ovládá pravopis vlastních jmen osob, států, ulic, obcí
uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách
uvnitř slov
u vyjmenovaných a příbuzných slov
rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá
pravopis měkkých a tvrdých slabik
- určuje samohlásky a souhlásky
- seřadí slova podle abecedy
- správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek dětě-ně-bě-pě-vě-mě
- správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává soustředěně čte nebo poslouchá ukázky literárních
je
textů

Lexikologie význam slova – věcný, gramatický slova
jednoznačná a mnohoznačná slova spisovná a
nespisovná slova citově zabarvená
Syntax věta jednoduchá a souvětí základní větné členy

Pravopis shoda podmětu s přísudkem psaní vlastních
jmen jednoslovných koncovky podstatných jmen
vyjmenovaná slova

Poslech a četba literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání
Literární výchova Poslech a četba literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává vyjadřuje své pocity z četby
Poslech a četba literárních textů
je
Zážitkové čtení a naslouchání
Literární výchova Poslech a četba literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává na ukázkách rozlišuje literární druhy a základní literární Literární pojmy kniha, čtenář, autor literárního díla
je
žánry, vyhledá rým, přirovnání
literární druhy a žánry lyrika – báseň, hádanka,
objasní pojmy kniha, čtenář, autor, herec, režisér
rozpočitadlo epika – pohádka, bajka (spisovatel)
drama – divadelní představení (herec, režisér)
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Český jazyk
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

4. ročník
reprodukuje obsah textu
prozaické úryvky čte přiměřeným tempem, frázováním,
intonací
dramatizuje, k dramatizaci využívá loutky, maňásky,
domýšlí literární příběhy
dramatizuje jednoduchý příběh
vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního
představení podle daných otázek
čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle
jednoduché osnovy
určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Tvořivá práce s literárním textem reprodukce
přečteného či slyšeného textu přednes úryvků prózy
přiměřené věku žáků dramatizace doprovodná
ilustrace pokus o vlastní literární text dětská filmová
tvorba

"Já a ti druzí"
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
"Mezilidské vztahy"
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
"Poznávání lidí"
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti „modelové situace“
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
„Režim dne“
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
„Moji noví kamarádi, domluvím se v cizině?“
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
„Dýchám proto žiji“
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
„Pozvánka na jarmark“
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Český jazyk

4. ročník
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

„Reportáž ze školy“
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
„Prezentace činnosti třídy“
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
„Spolupráce na tvorbě školního časopisu“
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
čte správně, uvědoměle, plynule a dostatečně rychle
texty potichu i nahlas
vyhledává informace v učebnicích, encyklopediích a
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v slovnících, katalozích, na internetu, využívá poznatků z
četby v další školní činnosti
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
čte potichu delší texty
zaznamenává
odlišuje tvrzení od mínění
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
orientuje se v odborných textech, včetně tabulek a
jednoduchého sdělení
grafů
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci
komunikuje zdvořile s partnerem
v reklamě
zaznamená hlavní informace
dbá na grafickou úpravu

Učivo
Čtení praktické čtení celistvost a soudržnost textu
prvky textu věcné čtení – čtení vyhledávací, klíčová
slova

Naslouchání praktické naslouchání – zdvořilé, kontakt
s partnerem věcné naslouchání písemný záznam
hlavních informací slyšeného, kladení otázek
Technika psaní úhledný, čitelný a přehledný písemný
projev formální úprava textu
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Český jazyk
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru

5. ročník
přirozeně intonuje, používá správný přízvuk slovní i
větný, člení věty, frázuje, dbá na barvu a sílu hlas
v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk,
pauzy a tempo řeči
přiměřeně používá mimojazykové prostředky

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu
zanechá vzkaz na záznamníku
vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle
přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných
situacích
má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování
používá tiskopisy a dokáže je vyplnit
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
dodržením časové posloupnosti
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
dodržením časové posloupnosti

Základy techniky mluveného projevu dýchání, tvoření
hlasu, výslovnost kultivované vyjadřování závislé na
komunikační situaci
Mimojazykové prostředky mimika gesta

Běžné komunikační situace dialog pozdrav, oslovení,
omluva, prosba, vzkaz, telefonování

Jednoduché tiskopisy přihláška dotazník podací lístek
poštovní poukázky
Kratší slohové útvary blahopřání oznámení pozvánka
SMS e-mail

sestaví SMS zprávu a e-mailovou zprávu na základech
stručnosti a výstižnosti textu
opíše jednoduché předměty, činnosti a děje
opisuje a přepisuje jednoduché texty
píše správně a přehledně jednoduchá sdělení
píše čitelně a úpravně, dodržuje vzdálenosti mezer mezi
slovy
vládá hůlkové písmo
tvoří otázky a odpovídá na ně
napíše dopis (ve správném sledu jeho částí)
Dopis osobní dopis
popíše předmět, děj, pracovní postup, osobu

Popis popis prostý popis pracovního postupu

sestavuje osnovu textů
Vypravování osnova stylizace, kompozice
předvede dovednost vypravovat
vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle
přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných
situacích
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Český jazyk
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku

5. ročník
v textu vyhledá různé podměty
užívá několikanásobných podmětů ve větách
určuje věty jednoduché, spojuje věty v souvětí
píše správně interpunkci v přímé řeči
určuje základní větné členy

Jazyková výchova Syntax základní větné členy věta
jednoduchá a souvětí přímá řeč

najde v textu větu, která obsahuje slovo
vícevýznamové;
umí nahradit slova nespisovná slovy spisovnými

Lexikologie význam slova slova jednoznačná,
vícevýznamová slova spisovná a nespisovná slova
citově zabarvená
Morfologie stavba slova souhláskové skupiny na styku
předpony či přípony a kořene předpony s, z, vz
skupiny bě – bje, vě – vje, pě, mě – mně na styku
předpony ob-, v-, s- a kořene na je

uvede příklady slov odvozených stejnou příponou či
předponou;
graficky označí ve slovech kořen, slovotvorný základ,
předponu a příponovou část;
používá odůvodnění pravopisu s přihlédnutím ke
tvoření slov,
rozlišuje základní význam předpon
v praxi rozlišuje skupiny bě– bje, vě– vje, pě
využívá znalost vyjmenovaných slov v praktických
cvičeních
rozlišuje a určuje slovní druhy

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné
určuje pád, číslo, rod, vzor podstatných jmen
tvary
skloňuje podstatná jména podle vzoru
rozpozná druhy přídavných jmen
vyhledá zájmena v textu, určí jejich druh, nahrazuje
podstatná jména zájmeny
správně používá tvary osobních zájmen
pozná číslovku v textu, určí její druh, skloňuje číslovky
základní

slovní druhy mluvnické kategorie u jmen podstatná
jména – vzory, skloňování přídavná jména – druhy,
vzory, skloňování zájmena – druhy, skloňování zájmen
osobních číslovky – druhy číslovek, skloňování číslovek
základních
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ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné
tvary
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává
je
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

5. ročník
Pozná podstatná jména a slovesa
rozezná mluvnické kategorie sloves
používá správné tvary podmiňovacího způsobu
správně používá předložky v praxi

slovesa – mluvnické kategorie podmiňovací způsob
předložka s, z

píše správně i-y v koncovkách příčestí minulého
píše pravopisně správně vlastní jména
užívá správné koncovky

Pravopis lexikální shoda podmětu s přísudkem psaní
vlastních jmen víceslovných psaní vlastních jmen
jednoslovných koncovky podstatných jmen koncovky
přídavných jmen tvrdých a měkkých

soustředěně čte nebo poslouchá ukázky literárních
textů
vyjadřuje své pocity z četby
rozlišuje prózu a verše
rozlišuje pohádkové prostředí od reálného
ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu

Literární výchova Poslech a četba literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání
Literární pojmy kniha, čtenář, autor literárního díla
literární druhy a žánry lyrika – báseň, hádanka,
rozpočitadlo (verš, rým, přirovnání, básník) epika –
pohádka, bajka, povídka (spisovatel) drama –
divadelní představení (herec, režisér)

při jednoduché analýze literárních textů používá
elementární literární pojmy
rozlišuje literární druhy, základní literární žánry

Literární výchova Poslech a četba literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání
Tvořivá práce s literárním textem reprodukce
přečteného či slyšeného textu (ústní, písemná)
výrazné čtení úryvků prózy přiměřené věku žáků
dramatizace doprovodná ilustrace pokus o vlastní
literární text
Literární výchova Poslech a četba literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání
Tvořivá práce s literárním textem reprodukce
přečteného či slyšeného textu (ústní, písemná)
výrazné čtení úryvků prózy přiměřené věku žáků

čte s prvky uměleckého přednesu
vyjadřuje své názory, tvoří literární text na dané téma
reprodukuje text, rozlišuje podstatné od méně
podstatného,
dramatizuje povídky, pohádky
orientuje se v dětské literatuře
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5. ročník
dramatizace doprovodná ilustrace pokus o vlastní
literární text
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

„Dýchám proto žiji“
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
„Spolupráce na tvorbě školního časopisu“
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
„Pozvánka na jarmark“
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
„Prezentace činnosti třídy“
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
„Reportáž ze školy“
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
"Já a ti druzí"
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
"Mezilidské vztahy"
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
"Poznávání lidí"
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti „modelové situace“
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
„Režim dne“
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
„Moji noví kamarádi, domluvím se v cizině?“
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
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Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá čte plynule a s porozuměním různé druhy textů
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří přiměřené jeho věku
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
reprodukuje text
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji

formuluje hlavní myšlenky přečteného textu

Učivo
Komunikační a slohová výchova Praktické čtení čtení
pozorné čtení s porozuměním čtení výrazné znalost
orientačních prvků v textu
Věcné čtení čtení jako zdroj informací čtení
vyhledávací čtení studijní
Věcné čtení čtení jako zdroj informací čtení
vyhledávací čtení studijní

kriticky posoudí srozumitelnost textu a zhodnotí použití Kritické čtení čtení analytické čtení hodnotící
jazykových a stylistických prostředků
(vyjádření vlastního názoru k obsahu textu)

rozezná v textu fakta od subjektivního názoru autora

Kritické čtení čtení analytické čtení hodnotící
(vyjádření vlastního názoru k obsahu textu)

uvědomuje si význam přečteného jako zdroje rozvoje
jeho estetického a emocionálního vnímání

Prožitkové čtení čtení jako zdroj estetického a
emocionálního vnímání
Praktické naslouchání výchova k empatii uctivý způsob
kontaktování partnera vytváření podnětu k jednání
naslouchání zdvořilé
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ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

6. ročník
stručně reprodukuje obsah a vystihne podstatné
myšlenky

Komunikační a slohová výchova Věcné naslouchání
písemné či ústní shrnutí hlavních myšlenek
vyslechnutého sdělení)

Zážitkové naslouchání naslouchání jako zdroj
estetického a emocionálního vnímání a jejich rozvoje
sleduje soustředěně projev
Komunikační a slohová výchova Věcné naslouchání
rozpozná komunikační záměr mluvčího a reaguje na něj písemné či ústní shrnutí hlavních myšlenek
na příkladě určí, čím se vyznačuje objektivní sdělení
vyslechnutého sdělení)
postihuje zvukové i mimojazykové prostředky projevu
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole Zážitkové naslouchání naslouchání jako zdroj
užívá spisovný jazyk
estetického a emocionálního vnímání a jejich rozvoje
Zásady dorozumívání dodržování komunikační normy

rozlišuje slova spisovná a nespisovná, posoudí jejich
vhodné užití v konkrétní komunikační situaci

Zásady kultivovaného projevu technika mluveného
projevu s využitím prostředků nonverbálních a
paralingválních
vyjadřuje se výstižně, srozumitelně a kultivovaně v dané Rozvoj kultivovaného písemného projevu na základě
komunikační situaci
poznatků o jazyce a stylu čitelnost, přehlednost,
grafická úprava koherence textu, členění textu
sestaví osnovu, dodrží časovou posloupnost
Komunikační a slohová výchova Komunikační žánry
užívá vhodných jazykových prostředků
vypravování popis (předmětu, osoby, děje a
podá informaci stručně a zřetelně
pracovního postupu)
v rámci slohové a komunikační výuky si procvičí a osvojí
základní postupy vypravování a popisu
užívá ve vypravování přímou řeč
dokáže popsat osobu, zvíře, věc či pracovní postup
užívá vhodné jazykové prostředky
rozlišuje vypravování a popis děje
správně píše slova s předponami a předložkami
zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis
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ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech

6. ročník
zná a zvládá pravopis podle shody přísudku s
podmětem
zdokonalí se v získávání informací ve vyučovacím
procesu i mimo vyučování

zkvalitní schopnost užívání a rozeznávání spisovného
jazyka a dalších jazykových útvarů, především obecné
češtiny a nářečí
zdokonalí práci s jazykovými příručkami
rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk

správně vyslovuje česká i běžně užívaná cizí slova
upevní si učivo o zvukové stránce jazyka (s důrazem na
spisovnou výslovnost a správ¬nou věrnou melodii)
procvičí si a upevní dovednost správného pravopisu,
prohloubí své znalosti z nauky o slově

zná rozdíly mezi jednotlivými typy rozborů

Práce s informacemi výpisky a výtah encyklopedická
hesla reklamní a propagační texty
Posouzení hodnoty literárního díla Výběr tematických
nebo žánrově-tematických ukázek: Z dávných věků
Staré příběhy z Čech a Moravy Cesty, putování
Dobrodružství Svět lidí a zvířat Dětskýma očima
Jazyková výchova Jazyk a jeho útvary nářečí a
nadnářeční útvary spisovný jazyk jazykovědné příručky

Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka hláskosloví
hláska a písmeno spisovná výslovnost samohlásek
spisovná výslovnost souhlásek slovní přízvuk zvuková
stránka věty větná melodie důraz tempo a pauzy
Nauka o slově tvoření slov odvozování slovotvorný
rozbor slova příbuzná

Stavba slova morfematický rozbor tvarotvorný rozbor
střídání hlásek při odvozování střídání samohlásek
střídání souhlásek
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ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

6. ročník
zvládne na vyšší úrovni pravopis lexikální, slovotvorný a Pravopis slova zdvojené souhlásky skupiny bě-bje, pě,
syntaktický
vě-vje, mě-mně předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vzepředložky s/se, z/ze
určuje slovní druhy ve větě
určuje mluvnické kategorie u slov ohebných
rozezná v textu neohebné slovní druhy a určí je
zná podstatná jména konkrétní a abstraktní
zná podstatná jména pomnožná, hromadná a látková
zná podstatná jména obecná a vlastní
zná některé tvary odchylné od vzorů
ovládá skloňování a stupňování přídavných jmen

Morfologie Slovní druhy Podstatná jména druhy
podstatných jmen

skloňuje zájmena já
skloňuje zájmena ten, náš a váš
skloňuje zájmena on, ona, ono
skloňuje zájmena můj, tvůj, svůj
určuje druhy číslovek

Zájmena druhy zájmen skloňování zájmen

určuje kategorie sloves

Slovesa mluvnické významy sloves

prostřednictvím učiva o skladbě si upevní dovednost
poznávat a správně užívat základ¬ní a rozvíjející větné
členy, zdokonalí se v poznávání a správném určování
souvětí a vět jednoduchých, naučí se rozlišovat
významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v
souvětí
rozezná přísudek, podmět
aplikuje shodu přísudku s podmětem a s
několikanásobným podmětem

Syntax Stavba větná Základní větné členy Rozvíjející
větné členy

Morfologie Slovní druhy Podstatná jména druhy
podstatných jmen

Přídavná jména druhy přídavných jmen

Číslovky druhy číslovek

Věta jednoduchá a souvětí Opakování o přímé řeči
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6. ročník
určuje předmět, příslovečné určení, přívlastek

rozezná větu jednoduchou a souvětí
upevní si pravidla správného užívání přímé řeči
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
je schopen všestranné čtenářské recepce uměleckých
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a textů přiměřených věku
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
výrazně a s porozuměním čte text či takto text zpaměti
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a přednáší
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
věcně a kultivovaně volnou formou reprodukuje text
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a umělecké literatury,
vlastními slovy interpretuje smysl díla
repro¬dukuje jeho obsah a hlavní myšlenky
je schopen jednoduché herní transformace textu
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
vytvoří jednoduchý text, v němž uplatní jednotlivé
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a konkrétní znalosti z oblasti literární teorie
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
chápe podstatu umění, umělecké literatury a umělecké
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
fikce
představení a názory na umělecké dílo

Literární výchova Poslech a zážitkové čtení literárních
textů

Přednes vhodných literárních textů recitace poezie
výrazné čtení prozaických textů

Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
písemné zaznamenání hlavních myšlenek ústní
reprodukce hlavních myšlenek dramatizace

Pokus o vlastní literární text krátké prozaické i
básnické útvary

Interpretace literárního díla významy textu Struktura
literárního díla námět, hlavní postavy, prostředí, čas,
vypravěč, děj, kompozice, jazyk
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
uvádí některá díla či obecně známé náměty ze světové Interpretace literárního díla významy textu Struktura
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a literatury a z české literatu¬ry z období od starověku do literárního díla námět, hlavní postavy, prostředí, čas,
vlastními slovy interpretuje smysl díla
současnosti
vypravěč, děj, kompozice, jazyk
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ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

6. ročník
rozumí některým termínům vztahujícím se ke struktuře
literárního díla a využívá je při popisu uměleckého textu
(díla)
uvědoměle vnímá některé prvky jazykové, tematické a
kompoziční
rozumí některým termínům vztahujícím se k
druhovému a žánrovému rozrůznění literatury a dokáže
je použít při popisu uměleckého textu (díla)
formuluje dojmy ze své četby a své názory na ni

zdokonalí se v získávání informací ve vyučovacím
procesu i mimo vyučování.

Literární výchova Literární pojmy báje, mýty, pověst,
pohádka, báseň dobrodružná literatura, cestopis
báseň - verš, rým, druhy rýmů
Vyjádření pocitů z přečteného či slyšeného
uměleckého díla ústně písemně pohybem kresbou
Posouzení hodnoty literárního díla Výběr tematických
nebo žánrově-tematických ukázek: Z dávných věků
Staré příběhy z Čech a Moravy Cesty, putování
Dobrodružství Svět lidí a zvířat Dětskýma očima
Posouzení hodnoty literárního díla Výběr tematických
nebo žánrově-tematických ukázek: Z dávných věků
Staré příběhy z Čech a Moravy Cesty, putování
Dobrodružství Svět lidí a zvířat Dětskýma očima

Nepřiřazené učivo
Kritické naslouchání poznání záměru komunikace
mluvčího manipulativní sdělení rozlišení objektivního a
subjektivního sdělení postihnutí zvukových prostředků
souvislého projevu a prostředků mimojazykových
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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7. ročník



RVP výstupy
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí

Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
čte plynule a s porozuměním různé druhy textů
přiměřené jeho věku

Učivo
Komunikační a slohová výchova Praktické čtení čtení
pozorné čtení přiměřeně rychlé, plynulé čtení s
porozuměním čtení výrazné znalost orientačních
prvků v textu

formuluje hlavní myšlenky přečteného textu

Věcné čtení čtení jako zdroj informací čtení
vyhledávací čtení studijní

kriticky posoudí srozumitelnost textu a zhodnotí použití
jazykových a stylistických prostředků
vyjádří svůj názor na přečtený text
rozezná v textu fakta od subjektivního názoru autora
uvědomuje si význam přečteného jako zdroje rozvoje
jeho estetického a emocionálního vnímání

Kritické čtení čtení analytické čtení hodnotící
(odlišování fakt od subjektivního názoru)

Prožitkové čtení čtení jako zdroj estetického a
emocionálního vnímání a jejich rozvoje

uvědomuje si význam zdvořilé komunikace s partnerem Praktické naslouchání výchova k empatii uctivý způsob
kontaktování partnera vytváření podnětu k jednání
naslouchání zdvořilé
stručně reprodukuje obsah a vystihne podstatné
myšlenky
sleduje aktivně projev a dává podněty k dalším
rozhovorům

Komunikační a slohová výchova Věcné naslouchání
naslouchání soustředěné a aktivní

sleduje soustředěně projev a dává podněty k dalším
rozhovorům

Kritické naslouchání poznání záměru komunikace
mluvčího odhalení manipulativního sdělení rozlišení
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otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát

7. ročník
rozpozná komunikační záměr mluvčího a reaguje na něj
zhodnotí objektivitu a subjektivitu sdělení
na příkladě určí, čím se vyznačuje objektivní sdělení
postihuje zvukové i mimojazykové prostředky projevu
poznáváme svět psaným a mluveným slovem
posoudí srozumitelnost, úplnost promluvy, zhodnotí
užití jazykových a stylistických prostředků

objektivního a subjektivního sdělení, jejich praktické
užití postihnutí zvukových prostředků souvislého
projevu a prostředků mimojazykových

Zážitkové naslouchání naslouchání jako zdroj
estetického a emocionálního vnímání a jejich rozvoje

rozlišuje slova spisovná a nespisovná, posoudí jejich
Zásady dorozumívání dodržování komunikační normy
vhodné užití v konkrétní komunikační situaci
vyjadřuje se výstižně, srozumitelně a kultivovaně v dané Zásady kultivovaného projevu technika mluveného
komunikační situaci
projevu s využitím prostředků nonverbálních a
paralingválních

dbá na grafickou úpravu
člení text na odstavce

Rozvoj kultivovaného písemného projevu na základě
poznatků o jazyce a stylu čitelnost, přehlednost,
grafická úprava koherence textu, členění textu

dovede svým vypravováním spolužáky zaujmout
dokáže vytvořit osnovu
užívá ve vypravování přímou řeč

Komunikační žánry Vypravování osnova přímá řeč
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ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

7. ročník
dokáže popsat osobu, zvíře, věc či pracovní postup
užívá vhodné jazykové prostředky
rozlišuje vypravování a popis děje

Popis popis osoby odborný popis popis děje popis
pracovního postupu

rozpoznává charakteristiku přímou, nepřímou, vnější,
vnitřní
dokáže napsat krátkou charakteristiku

Charakteristika

pozná na základě ukázky slohový útvar líčení
vyhledá obrazná pojmenování

Líčení

dokáže napsat strukturovaný životopis, volí vhodné
jazykové prostředky

Životopis strukturovaný životopis

písemně či ústně shrne hlavní myšlenky textu

Výpisky hlavní myšlenky textu

přednese připravený krátký referát na určené téma

Referát

přednese monolog na zadané téma

Monolog (mluvní cvičení) krátký připravený i
nepřipravený monolog
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ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie

7. ročník
určuje slovní druhy ve větě
určuje mluvnické kategorie u slov ohebných
rozezná v textu neohebné slovní druhy a určí je
určuje slovesný rod
určuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího
rozlišuje větu dvojčlennou a jednočlennou
odlišuje větu jednoduchou a souvětí, větu hlavní a
vedlejší
určuje větné členy a druhy vět vedlejších

Morfologie slovní druhy mluvnické kategorie u slov
ohebných slovesný rod neohebné slovní druhy:

rozlišuje u slova význam věcný a mluvnický
rozeznává slova jednoznačná a mnohoznačná
užívá homonyma, antonyma, synonyma
poznává nejznámější frazémy
provádí slovotvorný rozbor
odvozuje substantiva, adjektiva, verba

Lexikologie význam slova – věcný a mluvnický slova
jednoznačná a mnohoznačná homonyma synonyma
antonyma frazémy odborné názvy

správně odůvodní jazykové jevy
orientuje se v Pravidlech českého pravopisu

Pravopis lexikální, morfologický, slovotvorný,
syntaktický

soustředěně čte nebo poslouchá ukázky literárních
textů

Poslech a zážitkové čtení literárních textů Přednes
vhodných literárních textů recitace poezie výrazné
čtení prozaických textů Volná reprodukce přečteného
nebo slyšeného textu písemné zaznamenání hlavních
myšlenek ústní reprodukce hlavních myšlenek
dramatizace Pokus o vlastní literární text krátké
prozaické i básnické útvary

recituje básně
prozaické úryvky čte vhodným tempem, frázováním,
přiměřenou intonací

Syntax druhy vět podle postoje mluvčího věta
dvojčlenná, věta jednočlenná, větný ekvivalent stavba
věty shoda podmětu s přísudkem, rozvíjející větné
členy souvětí – věta hlavní, věta vedlejší, druhy
vedlejších vět interpunkce

Slovotvorba slovotvorný rozbor způsoby tvoření slov
odvozování substantiv, adjektiv, verb
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7. ročník

volně reprodukuje přečtený nebo slyšený text
předvede dramatizaci úryvku
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
hledá smysl a významy literárních děl, zhlédnutého
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a divadelního či filmového představení
vlastními slovy interpretuje smysl díla
při interpretaci správně užívá osvojené literární pojmy
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v jednoduše popisuje strukturu literárního díla
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
kriticky posoudí různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém nebo filmovém zpracování

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

na ukázkách rozlišuje literární druhy a nejznámější
literární žánry
uvede významné představitele literárních žánrů
pracuje systematicky s knihou, správně cituje
bibliografické údaje, vyhledává informace v různých
zdrojích
formuluje své dojmy z přečteného či slyšeného
uměleckého díla

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, uvádí svůj názor na kvalitu literárního díla
svůj názor doloží argumenty

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

Interpretace literárního díla významy textu

Struktura literárního díla námět, hlavní postavy,
prostředí, čas, vypravěč, děj, kompozice, jazyk Jazyk
literárního díla použité útvary národního jazyka obrazná pojmenování (metafora, metonymie,
personifikace, alegorie, ironie, epiteton) zvukové
prostředky poezie (rým, libozvučnost, zvukomalba)
Literární pojmy literární druhy a žánry lyrika – píseň,
pořekadlo, sonet, epigram epika – povídka, novela,
román, epos, kronika, bajka, legenda, pohádka,
pověst, báje, cestopis drama – tragédie, komedie
lyrický mluvčí, formy vypravěče poezie, próza
Vyjádření pocitů z přečteného či slyšeného
uměleckého díla ústně písemně pohybem kresbou
Posouzení hodnoty literárního díla Výběr tematických
nebo žánrově-tematických ukázek českých a
zahraničních autorů svět fantazie staré příběhy
přátelství a láska lidské příběhy divadelní prkna

8. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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8. ročník

 Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá čte s porozuměním a výrazně různé druhy textů
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
využívá čtení jako zdroj informací
text přednese referát
používá zásady studijního čtení
vyjádří hlavní myšlenky uměleckého i odborného textu
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
rozpoznává v textu subjektivní a objektivní sdělení,
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
vystihne jejich rozdíly
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
kriticky posoudí srozumitelnost textu a zhodnotí použití
informačními zdroji
jazykových a stylistických prostředků
vybrané informace ověřuje v různých zdrojích
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
poznává svět psaným a mluveným slovem
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
uvědomuje si význam přečteného jako zdroje rozvoje
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
jeho estetického a emocionálního vnímání
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
uvědomuje si význam zdvořilé komunikace s partnerem
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
je empatický k mluvčím
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
udržuje kontakt s řečníkem, dává podněty k další
informačními zdroji
komunikaci
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
naslouchá pozorně
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
výstižně shrne hlavní myšlenky vyslechnutého projevu
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru

Učivo
Komunikační a slohová výchova Praktické čtení čtení
pozorné čtení přiměřeně rychlé, plynulé čtení s
porozuměním čtení výrazné znalost orientačních
prvků v textu Věcné čtení čtení jako zdroj informací
čtení vyhledávací čtení studijní
Kritické čtení čtení analytické čtení hodnotící

Prožitkové čtení čtení jako zdroj estetického a
emocionálního vnímání a jejich rozvoje

Praktické naslouchání výchova k empatii vytváření
podnětu k jednání naslouchání zdvořilé

Komunikační a slohová výchova Věcné naslouchání
naslouchání soustředěné a aktivní (písemné či ústní
shrnutí hlavních myšlenek vyslechnutého sdělení)

57

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Na jedné lodi za poznáním“ 2016
Český jazyk
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

8. ročník

rozpozná komunikační záměr mluvčího a přiměřeně na
něj reaguje
na konkrétním příkladě rozliší objektivní a subjektivní
sdělení
rozpozná manipulativní sdělení, uvádí příklady
manipulativního působení médií na společnost, zaujímá
stanovisko k obsahu a formě tohoto druhu komunikace
posoudí srozumitelnost, přesnost a úplnost sdělení
zhodnotí mluvený projev po stránce obsahové i
formální
ověřuje informace v různých zdrojích, porovnává je
posoudí srozumitelnost, úplnost promluvy, zhodnotí
užití jazykových a stylistických prostředků

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
vyjadřuje se výstižně, srozumitelně a kultivovaně v dané
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci, vhodně využívá nonverbálních a
komunikační situaci
paralingválních prostředků
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu

Kritické naslouchání poznání záměru komunikace
mluvčího odhalení manipulativního sdělení rozlišení
objektivního a subjektivního sdělení, ověřování
informací kladením otázek či porovnáváním s jinými
informačními zdroji postihnutí zvukových prostředků
souvislého projevu a prostředků mimojazykových
posouzení manipulativnosti projevu především v
masmédiích vyjádření názoru na mluvený projev

Zážitkové naslouchání naslouchání jako zdroj
estetického a emocionálního vnímání a jejich rozvoje

Komunikační a slohová výchova Zásady dorozumívání
dodržování komunikační normy
vyjadřuje se výstižně, srozumitelně a kultivovaně v
dané komunikační situaci, vhodně využívá
nonverbálních a paralingválních prostředků
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ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití

8. ročník
píše čitelně, dbá na grafickou úpravu
vyjadřuje se kultivovaně, srozumitelně a výstižně
člení text na odstavce

Rozvoj kultivovaného písemného projevu na základě
poznatků o jazyce a stylu čitelnost, přehlednost,
grafická úprava koherence textu, členění textu

dokáže napsat inzerát, žádost a objednávku, volí
vhodné jazykové prostředky, ovládá jejich kompozici

Komunikační žánry Kratší slohové útvary inzerát
žádost objednávka Výpisky Výtah Referát Teze Výklad

vyhledává v textu podstatné informace
zaznamenává hlavní myšlenky textu
rozlišuje výpisky a výtah

přednese připravený referát na zadané téma

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití

vypracuje výklad s pomocí osnovy, použije vhodné
odborné názvosloví
dodržuje zásady dialogu, komunikuje s partnerem
zdvořile

Rozhovor Charakteristika vnější, vnitřní přímá,
nepřímá přirovnání Líčení obrazná pojmenování
Úvaha Obecné poučení o slohu funkční styly slohové
postupy slohové útvary

napíše charakteristiku na zadané téma

dokáže uvést ve svých projevech přirovnání a obrazná
pojmenování
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8. ročník
pozná na základě ukázky slohový útvar úvaha
zhodnotí problém, uvede argumenty, zaujme vlastní
stanovisko k problému

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

na ukázkách rozlišuje funkční styly, slohové postupy
rozpozná skupiny indoevropských a slovanských jazyků
rozlišuje jednotlivé vrstvy národního jazyka

rozlišuje výpověď a větu
určuje ve větě větné členy
rozeznává druhy vedlejších vět, významové poměry
mezi několikanásobnými větnými členy, větami hlavními
ovládá interpunkci ve větě jednoduché, souvětí i při
psaní přímé řeči
rozpozná hlavní způsoby obohacování slovní zásoby

Jazyková výchova Obecné poučení o jazyce skupiny
indoevropských jazyků skupiny slovanských jazyků
rozvrstvení národního jazyka kultura jazyka a řeči

Syntax výpověď a věta stavba věty – větné členy
základní a rozvíjející, významové poměry mezi
několikanásobnými větnými členy pořádek slov ve
větě souvětí druhy vedlejších vět, významové poměry
mezi větami hlavními stavba textu přímá a nepřímá
řeč interpunkce
Lexikologie slovní zásoba způsoby obohacování slovní
zásoby

určuje slovesný vid
Morfologie slovní druhy mluvnické kategorie u slov
zařadí sloveso do třídy a ke vzoru
ohebných skloňování podstatných jmen přejatých
uvede rozdíl ve skloňování podstatných jmen přejatých,
vytvoří jejich správné tvary
dokáže správně odůvodnit pravopisné jevy
Pravopis lexikální slovotvorný morfologický
syntaktický
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ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie

8. ročník
soustředěně čte nebo poslouchá ukázky literárních
textů
učí se vnímat literaturu jako zdroj inspirace a zábavy v
životě

recituje básně
prozaické úryvky čte vhodným tempem, frázováním,
přiměřenou intonací

Literární výchova Poslech a zážitkové čtení literárních
textů Přednes vhodných literárních textů recitace
poezie výrazné čtení prozaických textů Volná
reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
písemné zaznamenání hlavních myšlenek ústní
reprodukce hlavních myšlenek dramatizace Pokus o
vlastní literární text

volně reprodukuje přečtený nebo slyšený text
předvede dramatizaci úryvku
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
hledá smysl a významy literárních děl, zhlédnutého
Interpretace literárního díla významy textu
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a divadelního či filmového představení
vlastními slovy interpretuje smysl díla
při interpretaci správně užívá osvojené literární pojmy
orientuje se v literárním textu, hledá a pokouší se najít
jeho hlavní myšlenku
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v při popisu struktury literárního díla užívá literární pojmy Struktura literárního díla námět, téma, postavy,
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
prostředí, čas, vypravěč, děj, kompozice, jazyk
Jazyk literárního díla styl autora použité útvary
národního jazyka obrazná pojmenování (metafora,
metonymie, personifikace, alegorie, ironie, epiteton)
zvukové prostředky poezie (rým, rytmus, libozvučnost,
zvukomalba, volný verš) syntaktické prostředky
(pořádek slov a jeho odchylky, gradace, kontrast)
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
formuluje své dojmy z přečteného či slyšeného
Literární výchova Vyjádření pocitů z přečteného díla
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
uměleckého díla
ústně písemně pohybem kresbou
představení a názory na umělecké dílo
ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo
filmového představení
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, uvádí svůj názor na kvalitu literárního díla
Posouzení hodnoty literárního díla
svůj názor doloží argumenty
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ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře

8. ročník
definuje probrané literární pojmy, poznává je na
příkladech
pracuje systematicky s knihou, správně cituje
bibliografické údaje, vyhledává informace v různých
zdrojích
rozezná základní literární druhy a žánry
charakterizuje jednotlivé vývojové etapy české a
světové literatury od starověku do poloviny 19. století
uvede nejvýznamnější literární díla a jejich autory

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí

Literární pojmy literární druhy a žánry

Vývojová období starověká, středověká a barokní
literatura Národní obrození romantismus

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
čte s porozuměním a výrazně různé druhy textů

využívá čtení jako zdroj informací
používá zásady studijního čtení
výstižně vyjádří hlavní myšlenky uměleckého i
odborného textu

Učivo
Komunikační a slohová výchova Praktické čtení čtení
pozorné čtení přiměřeně rychlé, plynulé čtení s
porozuměním čtení výrazné znalost orientačních
prvků v textu
Věcné čtení čtení jako zdroj informací čtení
vyhledávací čtení

rozpoznává v textu subjektivní a objektivní sdělení,
vystihne jejich rozdíly
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otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

9. ročník
kriticky posoudí srozumitelnost přečteného textu
zhodnotí použití jazykových a stylistických prostředků
vybrané informace ověřuje v různých zdrojích
Poznává svět psaným a mluveným slovem
srovnává seriózní a bulvární média
uvědomuje si význam přečteného jako zdroje rozvoje
jeho estetického a emocionálního vnímání

Kritické čtení čtení analytické čtení hodnotící zaujmutí
kritického postoje k manipulativní komunikaci
zejména v masmédiích

Prožitkové čtení čtení jako zdroj estetického a
emocionálního vnímání a jejich rozvoje

uvědomuje si význam zdvořilé komunikace s partnerem Praktické naslouchání empatické naslouchání
je empatický k mluvčím
partnerům, jejich názorům naslouchání zdvořilé
udržuje kontakt s řečníkem, vhodnými dotazy dává
podněty k další komunikaci

naslouchá soustředěně svému partnerovi
výstižně shrne hlavní myšlenky vyslechnutého projevu
svůj názor zdůvodní argumenty

Komunikační a slohová výchova Věcné naslouchání
naslouchání soustředěné a aktivní

rozlišuje objektivní a subjektivní sdělení, zdůvodní jejich
cíl a funkci
kriticky posuzuje působení masmédií
doloží manipulativní funkci masmédií na příkladu
reklamy
porovnává fakta a informace v různých sdělovacích
prostředcích
zhodnotí mluvený projev po stránce obsahové i

Kritické naslouchání postihnutí komunikačního
záměru mluvčího uvědomění si cíle a funkce
manipulativního projevu rozlišení objektivního a
subjektivního sdělení, jejich praktické užití zvukové
prostředky souvislého projevu a prostředky
mimojazykové
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ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu

9. ročník
formální
srovnává seriózní a bulvární tisk
vyjadřuje se výstižně, srozumitelně a kultivovaně v dané Zážitkové naslouchání naslouchání jako zdroj
komunikační situaci, vhodně využívá nonverbálních a
estetického a emocionálního vnímání a jejich rozvoje
paralingválních prostředků
Zásady dorozumívání dodržování komunikační normy

Zásady kultivovaného projevu technika mluveného
projevu s využitím prostředků nonverbálních a
paralingválních

píše čitelně, dbá na grafickou úpravu
vyjadřuje se kultivovaně, srozumitelně a výstižně
člení text na odstavce, dodržuje koherenci textu
dokáže napsat běžné písemnosti; podle předlohy
sestaví vlastní životopis a napíše žádost; popíše děje,
jevy, osoby, pracovní postup; vypráví podle předem
připravené osnovy; s vhodnou podporou
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané
téma
přednese připravený i nepřipravený projev

Komunikační a slohová výchova Rozvoj kultivovaného
písemného projevu na základě poznatků o jazyce a
stylu čitelnost, přehlednost, grafická úprava
koherence textu, členění textu

Komunikační žánry Projev připravený nepřipravený
Proslov Rozhovor Diskuse

přednese krátký proslov
předvede se spolužákem dialog na zadané téma

diskutuje se spolužáky i učitelem, argumentuje
respektuje komunikační pravidla
vhodně se zapojuje do diskuse, je schopen ji řídit
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ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu

9. ročník
vypracuje výklad s pomocí osnovy, použije vhodné
odborné názvosloví
napíše úvahu na zadané téma

přednese připravený i nepřipravený projev přednese
krátký proslov předvede se spolužákem dialog na
zadané téma diskutuje se spolužáky i učitelem,
argumentuje respektuje komunikační pravidla vhodně
se zapojuje do diskuse, je schopen ji řídit

pozná na základě ukázky slohový útvar fejeton

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a

pozná na základě ukázky slohový útvar reportáž
na příkladech rozeznává funkční styly, slohové postupy
a útvary
shrnutí a procvičování učiva o dříve probraných
slohových útvarech
v praxi využívá obecná poučení o jazyce
rozlišuje útvary českého jazyka
uvede základní poznatky o vývoji českého jazyka
využívá jazykových příruček

rozlišuje výpověď a větu
v zadaném textu vyhledá věty dvojčlenné, jednočlenné
a větné ekvivalenty
nahrazuje větu jednočlennou větou dvojčlennou a
naopak
určuje větné členy, druhy vedlejších vět, významové
poměry mezi hlavními větami i několikanásobnými
větnými členy
dodržuje pořádek slov ve větě
odstraňuje skladební nedostatky
v textu vyhledá příklady přenesených významů
(metafora, metonymie, synekdocha)

Obecné poučení o slohu funkční styly slohové postupy
slohové útvary slohotvorní činitelé Vypravování Líčení
Popis Charakteristika

Obecné poučení o jazyce čeština – jazyk národní, její
původ a vývoj skupiny indoevropských jazyků skupiny
slovanských jazyků rozvrstvení národního jazyka
jazyková norma a kodifikace kultura řeči jazykové
příručky jazykověda

Syntax výpověď a věta druhy vět podle postoje
mluvčího věta jednočlenná a dvojčlenná, větný
ekvivalent stavba věty – větné členy základní a
rozvíjející, významové poměry mezi
několikanásobnými větnými členy pořádek slov ve
větě souvětí – druhy vedlejších vět, významové
poměry mezi větami hlavními stavba textu přímá a
nepřímá řeč interpunkce odchylky od pravidelné
větné stavby
Lexikologie slovní zásoba – aktivní, pasivní; slovo,
sousloví význam slova – věcný a gramatický slova
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zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie

9. ročník
k cizím slovům uvede český ekvivalent
na příkladech určí způsoby obohacování slovní zásoby
v textu vyhledá sousloví, odborné názvy a uvede, který
obor reprezentují
ke slovu uvede synonyma, antonymum

provádí slovotvorný rozbor
rozlišuje slovotvorný rozbor a stavbu slova
v textu určuje slovní druhy, mluvnické kategorie u slov
ohebných
určuje druh podstatných a přídavných jmen, zájmen,
číslovek, příslovcí
zařadí sloveso ke slovesné třídě a vzoru
v textu pozná přechodník
ovládá stupňování přídavných jmen i příslovcí
tvoří gramaticky správné a spisovné tvary domácích i
přejatých slov
přečte zadaný text se správnou výslovností, intonací a
se správným kladením přízvuků
rozlišuje pravopisné jevy lexikální, morfologické,
syntaktické ve větě jednoduché i v souvětí, dokáže je
odůvodnit

soustředěně čte nebo poslouchá ukázky literárních
textů
vnímá literaturu jako zdroj inspirace a zábavy v životě

recituje básně
prozaické úryvky čte vhodným tempem, frázováním,

jednoznačná a mnohoznačná homonyma termíny
synonyma antonyma cizí slova způsoby obohacování
slovní zásoby slohové rozvrstvení slovní zásoby
Slovotvorba - slovotvorný rozbor

Morfologie stavba slova slovní druhy mluvnické
kategorie u jmen substantiva adjektiva pronomina
numeralia verba adverbia příslovečné spřežky
prepozice, konjunkce, partikule, interjekce

Jazyková výchova Hláskosloví dělení hlásek zásady
spisovné výslovnosti přízvuk intonace členění řeči
(pauzy, frázování)
Pravopis lexikální slovotvorný morfologický
syntaktický

Literární výchova Poslech a zážitkové čtení literárních
textů Přednes vhodných literárních textů recitace
poezie výrazné čtení prozaických textů Volná
reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
písemné zaznamenání hlavních myšlenek ústní
reprodukce hlavních myšlenek dramatizace
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9. ročník
přiměřenou intonací

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,
svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

volně reprodukuje přečtený nebo slyšený text
předvede dramatizaci úryvku
tvoří vlastní literární text, využívá své tvořivosti

Pokus o vlastní literární text

hledá smysl a významy literárních děl, zhlédnutého
Interpretace literárního díla významy textu
divadelního či filmového představení
při interpretaci správně užívá osvojené literární pojmy
při popisu struktury literárního díla užívá literární pojmy Struktura literárního díla námět, téma, postavy,
prostředí, čas, vypravěč, děj, kompozice, jazyk
rozpozná styl různých autorů
Jazyk literárního díla styl autora použité útvary
srovnává ukázky různých autorů
národního jazyka, obrazná pojmenování (metafora,
metonymie, personifikace, alegorie, ironie, epiteton)
zvukové prostředky poezie (rým, rytmus, libozvučnost,
zvukomalba, volný verš) syntaktické prostředky
(pořádek slov a jeho odchylky, gradace, kontrast)
formuluje své dojmy z přečteného či slyšeného
Vyjádření pocitů z přečteného díla ústně písemně
uměleckého díla
pohybem kresbou
uvádí svůj názor na kvalitu literárního díla

Posouzení hodnoty literárního díla

definuje probrané literární pojmy, poznává je na
Literární pojmy literární druhy a žánry
příkladech
pracuje systematicky s knihou, správně cituje
bibliografické údaje, vyhledává informace v různých
zdrojích
dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury
má pozitivní vztah k literatuře
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9. ročník

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře

stručně charakterizuje vývoj české a světové literatury
od poloviny 19. století do současnosti
uvede významné autory a jejich díla

Vývojová období realismus česká literatura v 2.
polovině 19. století literatura na přelomu 19. a 20.
stol. česká a světová literatura 20. století současná
literatura

5.2 Anglický jazyk
1. ročník
0

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
3
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
3
3
3
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
3
Povinný

8. ročník
3
Povinný

9. ročník
3
Povinný

22

Anglický jazyk

Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazykje vyučovací předmět, jehož postupné osvojování pomáhá žáku snižovat jazykové bariéry,
přispívá tak ke zvýšení mobility žáka v jeho osobním životě, v dalším studiu a v budoucím pracovním
uplatnění. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní
tradice. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance.
Obsahové, časové a organizační vymezení
S vyučovacím předmětemAnglický jazykděti začínají ve 2. ročníku v 1 hodinové dotaci týdně. Od 3. třídy je
předmětu (specifické informace o předmětu předmět vyučován ve 3 hodinové dotaci týdně v každém ročníku až do 9. třídy. Žáci 2. stupně využívají při
důležité pro jeho realizaci)
hodinách i počítačovou učebnu. Náročnost a rozsah učiva volí vyučující s ohledem na schopnosti a
možnosti žáka. Výuka anglického jazyka v základní škole směřuje více než k ovládání tohoto cizího jazyka –
k jeho praktickému používáníjako komunikačního prostředku. Získávání praktických dovedností žáka (a
hodnocení žáka -do jaké míry si je osvojil) je zaměřeno na 5 základních „oblastí“ cizího jazyka – poslech,
rovory, samostatný ústní projev, čtenía psaní.
Na I. stupni ZŠ (2.-5. ročník) představuje výuka anglického jazyka úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde
především o probuzení zájmu žáka o studium tohoto cizího jazyka a o vytváření pozitivního vztahu k
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Integrace předmětů

Anglický jazyk
tomuto předmětu. Pozornost se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby jazyka a o zvládnutí vztahů mezi
jeho zvukovou a grafickou stránkou na podkladě rozvíjení základů řečových dovedností, dále na první
seznámení s některými typickými jevy života a kultury zemí, příslušné jazykové oblasti. Žáci se učí
jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života přiměřených jejich věku.
Dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a ústně se vyjadřovat jsou nadřazeny dovednostem číst a
písemně se vyjadřovat. Výklad prvků gramatického systému je omezen na nezbytné minimum, slovní
zásoba je volena především na základě frekvence a zájmu dětí tohoto věku. Metody a formy práce jsou
založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře. Výuka je výrazně propojena nejen s
mateřským jazykem, ale též s hudební, pohybovou, výtvarnou a dramatickou výchovou, z nichž přebírá
některé techniky a obohacuje je novými prvky (viz např. hraní rolí, dramatizace improvizace ap.), využívá
se nahrávek, říkanek, básniček, písniček aj. textů v interpretaci rodilých mluvčích. Významnou úlohou
vyučujícího je rozvíjet představivost dětí, podněcovat a oceňovat jejich aktivitu a invenci a jejich tvůrčí
přístup k činnostem.
Na II. stupni ZŠ (6. – 9. ročník) jde již více o osvojování cizího jazyka jako prostředku dorozumívání a
prostředku získávání dalších poznatků. Pozornost se věnuje rozvoji řečových dovedností, čtení a písemné
vyjadřování nabývá postupně na významu. Prohlubuje se povědomí žáků o kultuře cizích zemí. Vyučující
vhodně využívá odlišností žáků v různých individuálních i skupinových činnostech. Významná je i motivace
žáků k výuceDalšího cizího jazyka.



Cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 pracuje s žáky různými metodami (projektové vyučování, komunikativní metoda, metoda TPR,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
činnostní vyučování, audioorální metoda, diskuse) a organizačními formami (frontální výuka, práce
kompetence žáků
ve dvojicích, skupinová práce, individualizovaná výuka), aby lépe pochopili a propojili nové
informace;
 učí žáky plánovat a hodnotit vlastní učení tím, že jim ukazuje, jak pro tyto činnosti využívat
jazykové portfolio;
 využívá hudební a filmovou produkci anglofonních zemí, aby motivoval žáky rozšířit si slovní
zásobu a zdokonalit správnou výslovnost;
 zadává úkoly, při kterých žáci potřebují využívat ICT pro získávání informací a řešení úkolů a pro
komunikaci.
Kompetence k řešení problémů:
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navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat s pomocí cizího
jazyka (metoda hraní rolí, simulace);
 zadáváním vhodných úloh na porovnávání psaného a mluveného slova vede žáky k tomu, aby si
rozdíly zaznamenali a dále s nimi pracovali.
Kompetence komunikativní:
 používá audio a videonahrávky, aby s žáky procvičil porozumění (recepci) mluvenému slovu;
 využívá písně, říkadla a básně pro žákovu řízenou produkci;
 využívá metodu hraní rolí k vzájemné interakci žáků při výuce.
Kompetence sociální a personální:
 zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a
respektu;
 při neporozumění cizojazyčnému výrazu motivuje žáky k tomu, aby si navzájem ve skupině
pomáhali.
Kompetence občanské:
 využíváním autentických obrázků motivuje žáky k poznávání kultury, zvyků a tradic anglofonních a
jiných zemí;
 využíváním zkušenosti žáků z cizojazyčného prostředí jim přibližuje chování a jednání lidí různých
sociokulturních skupin.
Kompetence pracovní:
 podporuje žáky, aby pravidelně pracovali se svým jazykovým portfoliem;
 zařazuje úkoly na rozšíření slovní zásoby tak, aby současně rozvíjely jemnou motoriku žáků.
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence sociální a personální
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2. ročník



RVP výstupy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy

Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
pozdraví, rozloučí se, představí se, osloví osoby, vyjádří
souhlas a nesouhlas
představí se
rozumí otázce, umí na ni odpovědět
počítá do patnácti
určí základní barvy, zazpívá písničku
orientuje se v základních pokynech učitele

Učivo
pozdravy (Hello, Good morning, Good bye), yes/no
jména (I´m.., My name is..) otázky – What is your
name? čísla 1 –15 (numbers) základní barvy (colours)
slovesa – sit down, open, close, stand up

pojmenuje běžné potraviny a nápoje, části lidského těla, jídlo a pití (food and drink) moje tělo (my body and
běžné části oblečení, oblíbená zvířata, oblíbené hračky, my face) oblečení (clothes) zvířata (animals, pets)
části domu a místnosti
hračky (my toys) dům (my house)
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Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
pozdraví, rozloučí se, představí se, osloví osoby, vyjádří
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
souhlas a nesouhlas
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
rozumí otázce, umí na ni odpovědět
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se počítá do dvaceti, udá svůj věk
určí základní barvy
kterými se v průběhu výuky setkal
pojmenuje školní potřeby, členy své rodiny, běžné
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
ovoce a zeleninu, potraviny a nápoje, řekne, co má či
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
nemá rád, pojmenuje běžné části oblečení a řekne, co
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
má na sobě,pojmenuje oblíbená zvířata, části lidského
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
těla
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
umí se představit, určit věk, vyjádřit své oblíbené věci
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

Učivo
pozdravy (Hello, Good morning, good afternoon, good
evening, good night ), jména (I´m.., My name is..)
otázky – What is your name čísla 1 –20 (numbers)
barvy (colours) ve škole (at school) moje rodina (my
family) ovoce a zelenina (fruit and vegetables) jídlo a
pití (food and drink) moje tělo (my body) oblečení
(clothes) zvířata (animals)

o mně (about me)
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CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně

3. ročník

školní potřeby - udá jejich barvu a počet, pojmenuje
běžné vybavení místnosti

ve škole (at school)

pojmenuje hračky, vyjádří jejich polohu předložkami v,
na, vedle.

hračky (toys)
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a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu

3. ročník

pojmenuje tradiční vánoční předměty, zazpívá
jednoduché vánoční písně, napíše jednoduché
blahopřání

o Vánocích (at Christmas)

umí vyčasovat slovesa BÝT, MÍT, UMĚT/SMĚT, umí je
použít ve větách, v záporu

sloveso TO BE, TO HAVE, CAN
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3. ročník

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
umí určit polohu předmětu se správnou předložkou
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
umí přiřadit a použít vhodná osobní zájmena
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení

předložky on, in, under

osobní zájmena
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3. ročník

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
pozdraví, představí sebe a svou rodinu

RVP výstupy
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
zeptá se na jméno, národnost, věk
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností

Učivo
pozdrav, poděkování, představení se, vyprávění o
rodině

pozdrav, poděkování, představení se, vyprávění o
rodině
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4. ročník

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
dokáže se omluvit a o něco požádat
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
umí se představit, určit věk.
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

omluva, žádost

o mně (about me)
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CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

4. ročník

počítá od 0 do 100, přečte jednoduché matematické
úlohy

čísla (1-100)

vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje slova

abeceda

popíše vzhled lidí

popis vzhledu osoby (oblečení, části těla)

rozumí základním informacím o domácích mazlíčcích,
popíše svého domácího mazlíčka
vyjádří své základní pocity

domácí mazlíčci
mé pocity
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4. ročník

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
vyjmenuje roční období, popíše počasí venku
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
popíše své denní činnosti a svůj běžný den
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
určí časový údaj, určí kolik je hodin
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

počasí a roční období

můj den (my day)

hodiny (time)
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CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života

4. ročník
vyjmenuje dny v týdnu, používá vhodnou časovou
předložku

dny v týdnu

pojmenuje sportovní aktivity a činnosti

sport a sportovní činnosti

dozví se základní informace o nejznámějších svátcích v
anglosaských zemích

svátky

tvoří otázky a odpovědi se slovesem to be, to have got
používá přivlastňovací zájmena
respektuje pořádek slov ve větě
tvoří otázky (Wh- questions), odpovídá na ně

Gramatické struktury: sloveso to be, to have got –
věta jednoduchá, otázka, zápor přivlastňovací
zájmena pořádek slov ve větě otázky (Wh- questions)
čas přítomný průběhový čas přítomný prostý – kladná
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4. ročník
tvoří čas přítomný průběhový, popíše co právě teď
někdo dělá
tvoří kladné věty, otázky a záporné věty v čase
přítomném prostém
umí určit polohu předmětu se správnou předložkou
odpovídá na otázky k jednoduchému slyšenému textu

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

věta, otázka, zápor předložky in front of, behind, next
to

5. ročník








Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence k učení
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
představí sebe, svou rodinu a kamarády

RVP výstupy
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
užívá zdvořilostní fráze
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
řekne v čem je dobrý či špatný
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

Učivo
představení sebe, rodiny a kamarádů

sorry, excuse me, thanks, please

to be good at/ to be bad at
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CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

5. ročník

popíše město a pojmenuje základní obchody

město, instituce a jeho popis

zeptá se na cenu
vyjmenuje odlišnosti města od vesnice

kolik co stojí (How much is/are…?)
město vs. vesnice (town/village)

napíše krátký pozdrav či dopis z prázdnin

pozdrav a dopis z prázdnin

pojmenuje školní předměty a sestaví rozvrh

školní předměty a rozvrh

určuje čas, zná měsíce, dny v týdnu, části dne
popíše svůj běžný den s časovými údaji

čas, měsíce a dny v týdnu, části dne
můj běžný den/školní den
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CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům

5. ročník
pojmenuje nejběžnější nemoci

nemoci (illnesses)

popíše vzhled lidí, svých blízkých a kamarádů

fyzický popis lidí

podává a zeptá se na základní informace o zvířatech,
stručně popíše zvířata

zvířata a příroda

pojmenuje části těla některých zvířat

části těl zvířat

pojmenuje druhy sportu a volnočasové aktivity, vyjádří
jejich oblibu

sport a volný čas

porozumí zdramatizované pohádce či příběhu a
přehraje je

pohádky a příběhy
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5. ročník

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným vyhledává si neznámou slovní zásobu ve slovníku
tématům
převypráví obsah přiměřeně obtížného textu nebo
jednoduché konverzace
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
tvoří otázky a odpovědi se slovesem to be, to have got
správně užívá vazbu there is, there are
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
tvoří otázky (Wh- questions), odpovídá na ně
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
správně používá předložky
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se používá správně ukazovací zájmena
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších respektuje pořádek slov ve větě
stupňuje přídavná jména, ovládá pravidla na jejich
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
tvoření
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
používá čas přítomný prostý
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
používá čas přítomný průběhový
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
tvoří a užívá vhodně ve větách minulý čas slovesa – být
života
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní
návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

sloveso to be, to have got – věta jednoduchá, otázka,
zápor vazba there is, there are otázky (Wh- questions)
předložky (on, in front of, behind, next to, in, at)
ukazovací zájmena this, that, these, those pořádek
slov ve větě stupňování přídavných jmen čas přítomný
prostý (present simple) čas přítomný průběhový
(present continuous) was/were (minulý čas slovesa –
to be) – kladná věta, zápor, otázka

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
hovoří o sobě, představí sám sebe

Učivo
introducing myself
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CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

6. ročník

správně používá osobní zájmena, přiřadí vlastnictví

personal pronouns, possessive adjectives, possessive
's

pracuje s čísly 1 až 100

numbers 1 - 100

obohatí si slovní zásobu a správně ji používají

everyday objects, fruit, house, weekdays, freetime
activity, body, animals, school, weather, directions,
festivals, countries and nationalities

zná pravidla používání ukazovacích zájmen a správně je this, that, these, those
používá
pomocí správných předložek popíše polohu předmětu, prepositions of place; of time
osoby; určí čas, oznámí, kdy se událost koná
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CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

6. ročník
vyjádří, co umí, neumí; může, nemůže

can, can't

rozumí příkazům, dává instrukce

imperative

vyjádří, co má a nemá rád, co se mu líbí a nelíbí

likes, dislikes

souvisle popíše svůj běžný den, ptá se a hovoří o
návycích dalších lidí

present simple
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CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

6. ročník

hovoří o tom, co právě dělá, popíše činnosti, které v
daný okamžik provádí další lidé, vyjádří, co se děje
právě v tuto chvíli

present continuous

popíše cestu odněkud někam, rozumí popisu cesty

directions

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník





Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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7. ročník





RVP výstupy
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
představí se, popíše svou rodinu

Učivo
family members

ptá se a popíše, co obvykle/někdy/nikdy/vždy lidé dělají everyday activities

obohatí si slovní zásobu a aktivně či pasivně ji využívá

sport, school subjects, food, places in town,
professions, expressions of time, high numbers,
animals, hobbies, music, television, personlity
adjevctives

určí počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a
správně vyjádří jejich množství

quantifiers some, any, much, many, a lot of
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CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních autentických materiálech

7. ročník

popíše a ptá se na události v minulosti, popíše co dělal
včera, minulý rok apod.

past simple

popíše rozměry a velikosti, určí vlastnosti; porovnává
rozměry, velikosti a vlastnosti

comparatives and superlatives of adjectives

popíše své záměry a plány, ptá se na záměry a plány
ostatních

going to and present continuous for future

rozumí příkazům a zákazům, vydá příkaz a zákaz, ptá se obligation, prohibition, permission
na svolení
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Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně podává a rozumí instrukcím
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně uvede důvod, vysvětlí proč
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
obohatí si slovní zásobu a aktivně či pasivně ji využívá
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

Učivo
instructions

infinitive of purpose

places in town, means of transport, activities, music,
clothes, films, money
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CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

8. ročník
ptá se a odpovídá na otázky o osobních infomacích;
vyjádří, co se pravě teď děje

present simple and continuous

ptá se a hovoří o událostech, které se staly v minulosti

past simple

ptá se a vyjádří, co dělal v určitou dobu v minulosti

past continuous

popisuje a rozvíjí popis osob, věcí a míst pomocí výrazů difining relative clauses
který, která, které, kteří a kde
ptá se a povídá o svých plánech a záměrech, domluví si going to and present continuous for future
schůzku

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník




Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení

91

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Na jedné lodi za poznáním“ 2016
Anglický jazyk

9. ročník






RVP výstupy
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
bohatí si slovní zásobu a aktivně či pasivně ji využívá

Učivo
sport, travelling, books, technology, furniture,
personality adjectives, food and drink, illnesses,
buildings

ptá se a hovoří o tom, co se právě stalo, o předchozích present perfect
zážitcích a zkušenostech, o tom, co se stalo dříve a nyní

dokáže vyjádřit předpověď, slib či rozhodnutí o věcech
budoucích

will for future

92

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Na jedné lodi za poznáním“ 2016
Anglický jazyk

9. ročník

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

vyjádří své ambice, preference, objedná si v restauraci

modal would, wouldn't

mluví o situacích které nastanou když.., které by nastaly conditionals
kdyby..
rozumí a používá příkazy, zákazy; požádá o radu,
modal verbs must, mustn't, may, have to
poskytne radu, požádá o svolení

5.3 Další cizí jazyk
5.3.1 Německý jazyk

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Celkem
7. ročník
2
Volitelný

8. ročník
2
Volitelný

9. ročník
2
Volitelný

6

Německý jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Německý jazykje vyučovací předmět, jehož postupné osvojování pomáhá žákům snižovat jazykové bariéry
a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím
pracovním uplatnění. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich
odlišné kulturní tradice. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a
tolerance.
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Německý jazyk
Obsahové, časové a organizační vymezení
S volitelným vyučovacím předmětemNěmeckýjazykděti začínají v 7. ročníku jako s druhým cizím
předmětu (specifické informace o předmětu jazykem.Ve 2 hodinové dotaci týdně v každém ročníku až do 9. třídy.Předmět je zařazen mezi povinně
důležité pro jeho realizaci)
volitelné předměty jako druhý cizí jazyk. Výuka probíhá ve skupinách utvořených ze žáků různých
zkušeností s německým jazykem. S ohledem na výše uvedené skutečnosti není vzdělávací obsah tohoto
vyučovacího předmětu rozčleněn do jednotlivých ročníků, ale do třech bloků vzdělávacího obsahu, do
skupin jsou zařazeni žáci podle délky studia tohoto předmětu. První blok je stanoven pro první rok studia
jazyku, druhý blok je stanoven pro žáky, kteří v jazyce pokračují již druhým rokem a třetí blok pro žáky,
kteří studují německý jazyk déle než 2 roky. Konkrétní vzdělávací obsah pro konkrétní skupinu určuje
vyučující ve svém tématickém časovém plánu na daný školní rok. Výuka směřuje k „praktickým
dovednostem“. Náročnost a rozsah učiva, použitého jako prostředku k dosažení těchto dovedností, volí
vyučující s ohledem na schopnosti a možnosti žáka. Získávání praktických dovedností žáka (a hodnocení
žáka do jaké míry si je osvojil) je zaměřeno na 5 základních „oblastí“ cizího jazyka – poslech, rozhovory,
samostatný ústní projev, čtenía psaní.
Cílem výuky je i probuzení zájmu žáka o studium tohoto cizího jazyka a o vytváření pozitivního vztahu k
němu. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života. Výklad
prvků gramatického systému je omezen na nezbytné minimum, slovní zásoba je volena především na
základě frekvence a zájmu dětí tohoto věku. Prohlubuje se povědomí žáků o kultuře cizích (zejména
evropských) zemí.
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 pracuje s žáky různými metodami (projektové vyučování, komunikativní metoda, činnostní
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
vyučování, audioorální metoda, diskuse) a organizačními formami (frontální výuka, práce ve
kompetence žáků
dvojicích, skupinová práce, individualizovaná výuka), aby lépe pochopili a propojili nové informace;
 učí žáky plánovat a hodnotit vlastní učení tím, že jim ukazuje, jak pro tyto činnosti využívat
jazykové portfolio;
 využívá hudební a filmovou produkci německy mluvících zemí, aby motivoval žáky rozšířit si slovní
zásobu a zdokonalit správnou výslovnost;
 zadává úkoly, při kterých žáci potřebují využívat ICT pro získávání informací a řešení úkolů a pro
komunikaci.
Kompetence k řešení problémů:
 navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat s pomocí cizího
jazyka (metoda hraní rolí, simulace);
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Název předmětu

Německý jazyk



zadáváním vhodných úloh na porovnávání psaného a mluveného slova vede žáky k tomu, aby si
rozdíly zaznamenali a dále s nimi pracovali.
Kompetence komunikativní:
 používá audio a videonahrávky, aby s žáky procvičil porozumění (recepci) mluvenému slovu;
 využívá písně, říkadla a básně pro žákovu řízenou produkci;
 využívá metodu hraní rolí k vzájemné interakci žáků při výuce.
Kompetence sociální a personální:
 zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a
respektu;
 při neporozumění cizojazyčnému výrazu motivuje žáky k tomu, aby si navzájem ve skupině
pomáhali.
Kompetence občanské:
 využíváním autentických obrázků motivuje žáky k poznávání kultury, zvyků a tradic jiných zemí;
 využíváním zkušenosti žáků z cizojazyčného prostředí jim přibližuje chování a jednání lidí různých
sociokulturních skupin.
Kompetence pracovní:
 podporuje žáky, aby pravidelně pracovali se svým jazykovým portfoliem;
 zařazuje úkoly na rozšíření slovní zásoby tak, aby současně rozvíjely jemnou motoriku žáků.
Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo
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Německý jazyk

7. ročník

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

dokáže vyjmenovat abecedu a hláskovat slova,
nacvičuje správnou výslovnost (spisovnost), přiřadí
hlásku k písmenu, najde odlišnosti české a německé
abecedy, čte internacionalismy, vyhledá další podobná
slova, pracuje se slovníkem

fonetické znaky, základní výslovnostní návyky, vztah
mezi zvukovou a grafickou podobou slov

aktivně užívá a upevňuje si slovní zásobu, rozumí
jednotlivým slovům a jednoduchým větám, umí tvořit
věty – oznamovací, tázací, rozumí otázce a umí
adekvátně a logicky odpovědět

slovní zásoba

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se

zná základní pozdravy (setkání, rozloučení), určí rod
podstatných jmen, skloňuje podstatná jména v 1. a 4.

tématické okruhy číslovky, představení, rodina,
přátelé, škola, záliby

základní gramatické struktury
pozdraví, rozloučí se, představí sebe, kamarády, rodinu, fonetické znaky, základní výslovnostní návyky, vztah
vyjádří souhlas a nesouhlas, samostaně hláskuje slova, mezi zvukovou a grafickou podobou slov
určí základní barvy, zná dny v týdnu, počítá do 100,
vyjádří, co nejraději dělá, co má/nemá rád, pojmenuje tématické okruhy číslovky, představení, rodina,
předměty školní potřeby, umí se zeptat, jak se
přátelé, škola, záliby
předměty nazývají německy, jednoduše charakterizuje
věci, osoby, zvířata, popíše své koníčky a koníčky svých
kamarádů, popíše svou činnost během týdne, domluví si
telefonicky odpolední program, zeptá se na jméno,
bydliště a telefonní číslo, napíše jednoduchou
pozvánku, umí se zeptat na přesný čas a odpovědět na
takovou otázku, zná důležité informace o Německu

slovní zásoba
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Německý jazyk
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

7. ročník
pádě, časuje pravidelná slovesa v přítomném čase a
sloveso „sein“ – v přítomném čase, tozlišuje tykání a
vykání, umí tvořit zápor, větu oznamovací, tázací a
základní gramatické struktury
rozkazovací, zná tázací zájmena, příslovce, osobní
zájmena, chápe přivlastňovací zájmena (mein/e, dein/e,
ihr/e, sein/e apod.), aktivně používá přídavná jména v
přísudku a protiklady, užívá ve větě vazbu „von“,
samostatně doplňuje určitý a neurčitý člen podstatných
jmen, utvoří zápor podstatných jmen, časové předložky
– am, um, im, předložky ve spojení s místem a směrem
– wo, wohin

Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
nacvičuje správnou výslovnost, čte nahlas, plynule a
fonetické znaky, základní výslovnostní návyky, vztah
foneticky správně – vše přiměřené obtížnosti, odpovídá mezi zvukovou a grafickou podobou slov
na otázky týkající se textu, správně porozumí
jenoduchému příběhu a dokáže ho interpretovat,
výslovnost si procvičuje formou jazykolamů, básniček a
jednoduchých písniček

RVP výstupy
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám aktivně užívá a upevňuje si slovní zásobu, rozumí
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
jednotlivým slovům a jednoduchým větám, umí tvořit
výslovností a reaguje na ně
věty – oznamovací, tázací, zápor, rozumí otázce a umí

slovní zásoba
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Německý jazyk

8. ročník

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá

adekvátně a logicky odpovědět, slovní zásobu si ověřuje
během rozhovoru, poslechu, čtení, písemném projevu

popíše místo svého bydliště, svůj domov, nakreslí
tematické okruhy - domov, jídlo, dopravní prostředky,
plánek svého pokoje, pojmenuje základní potraviny,
roční období, měsíce, zvířata, příroda, prázdniny,
objedná si v restauraci, vyjmenuje kulinářské speciality reálie zemí
(Rakousko, Německo, Švýcarsko apod.), uvede
jednotlivé dopravní prostředky, vyjádří cíl cesty, koupí si
jízdenku, vyjmenuje roční období, jednotlivé měsíce a
názvy zvířat, všechna nová slovíčka aktivně používá ve
větách, popíše přírodu kolem sebe a aktivity, které
může ve volném čase (v přírodě) provozovat, napíše
jednoduchý pozdrav z dovolené, vyjmenuje jednotlivé
země, zná důležité informace o – Rakousku
umí ve větách užívat neurčitá zájmena (alle, alles,
základní gramatické struktury
etwas, nichts). vyčasuje nepravidelná slovesa, aktivně
používá sloveso „mögen“ a zná vazbu „ich möchte“,
stupňuje příslovce (1. a 3.stupeň), ve větách správně
napíše předložku „in“ ve 3.pádě (in dem Park), ví, kdy
použít zápor podstatných jmen ve 4.pádě (ich habe kein
Tier)
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Německý jazyk

8. ročník

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení
Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
nacvičuje správnou výslovnost, čte nahlas, plynule a
fonetické znaky, základní výslovnostní návyky, vztah
foneticky správně – vše přiměřené obtížnosti, odpovídá mezi zvukovou a grafickou podobou slov
na otázky týkající se textu, správně porozumí
jenoduchému příběhu a dokáže ho interpretovat,
výslovnost si procvičuje formou jazykolamů, básniček a
jednoduchých písniček, čte složitější texty

aktivně užívá a upevňuje si slovní zásobu, rozumí
slovní zásoba
jednotlivým slovům a jednoduchým větám, umí tvořit
věty – oznamovací, tázací, zápor, rozumí otázce a umí
adekvátně a logicky odpovědět, slovní zásobu si ověřuje
během rozhovoru, poslechu, čtení, písemném projevu
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Německý jazyk
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

9. ročník

umí říci, jaké povolání vykonávají jeho příbuzní,
tematické okruhy - povolání, lidské tělo a zdraví,
vyjádření bolesti, popis zdravotních problémů, rozhovor oblékání, nákupy, obec, počasí, svátky, reálie zemí
u lékaře, správně popíše oblečení a umí ho v obchodě
zakoupit (modelové situace, scénky), zvládá běžné
situace v obci (ve městě) – rozhovory v obchodě, na
poště, umí požádat o informaci, je schopen popsat
počasí, vyjemnuje hlavní svátky, zná základní informace
o Švýcarsku

opakuje si časování sloves (pravidelná, nepravidelná
slovesa v přítomném čase), používá slovesa s
odlučitelnou předponou a způsobová slovesa, zná
předložky se 3. a 4. pádem, ve větě správně použije
vazbu „es gibt“ a zájmeno „man“, zná minulý čas –
préteritum a čas budoucí

základní gramatické struktury
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5.3.2 Ruský jazyk

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Celkem
7. ročník
2
Volitelný

8. ročník
2
Volitelný

9. ročník
2
Volitelný

6

Ruský jazyk

Jazyk a jazyková komunikace
Ruský jazykje vyučovací předmět, jehož postupné osvojování pomáhá žákům snižovat jazykové bariéry a
přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním
uplatnění. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní
tradice. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance.
Obsahové, časové a organizační vymezení
S volitelným vyučovacím předmětemRuský jazyk žácizačínají v 7. ročníku jako s druhým cizím
předmětu (specifické informace o předmětu jazykem.V týdenní 2 hodinové dotaci v každém ročníku až do 9. ročníku.Předmět je zařazen mezi povinně
důležité pro jeho realizaci)
volitelné předměty jako druhý cizí jazyk. Výuka probíhá ve skupinách utvořených ze žáků různých ročníků.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti není vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu rozčleněn do
jednotlivých ročníků, ale do třech bloků vzdělávacího obsahu - do skupin jsou zařazeni žáci podle délky
studia tohoto předmětu. První blok je stanoven pro první rok studia jazyku, druhý blok je stanovenpro
žáky, kteří v jazyce pokračují již druhým rokem a třetí blok pro žáky, kteří studují ruský jazyk déle než 2
roky. Konkrétní vzdělávací obsah pro konkrétní skupinu určuje vyučující ve svém tématickém časovém
plánu na daný školní rok. Výuka směřuje k „praktickým dovednostem“. Náročnost a rozsah učiva,
použitého jako prostředku k dosažení těchto dovedností, volí vyučující s ohledem na schopnosti a možnosti
žáka. Získávání praktických dovedností žáka (a hodnocení žáka do jaké míry si je osvojil je zaměřeno na 5
základních „oblastí“ cizího jazyka –poslech, rozhovory, samostatný ústní projev, čtenía psaní.
Cílem výuky je i probuzení zájmu žáka o studium tohoto cizího jazyka a o vytváření pozitivního vztahu k
němu. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života. Výklad
prvků gramatického systému je omezen na nezbytné minimum, slovní zásoba je volena především na
základě frekvence a zájmu dětí tohoto věku. Prohlubuje se povědomí žáků o kultuře cizích (zejména
evropských) zemí.

101

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Na jedné lodi za poznáním“ 2016
Název předmětu
Ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 pracuje s žáky různými metodami (projektové vyučování, komunikativní metoda, činnostní
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
vyučování, audioorální metoda, diskuse) a organizačními formami (frontální výuka, práce ve
kompetence žáků
dvojicích, skupinová práce, individualizovaná výuka), aby lépe pochopili a propojili nové informace;
 učí žáky plánovat a hodnotit vlastní učení tím, že jim ukazuje, jak pro tyto činnosti využívat
jazykové portfolio;
 využívá hudební a filmovou produkci rusky mluvících zemí, aby motivoval žáky rozšířit si slovní
zásobu a zdokonalit správnou výslovnost;
 zadává úkoly, při kterých žáci potřebují využívat ICT pro získávání informací a řešení úkolů a pro
komunikaci.
Kompetence k řešení problémů:
 navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat s pomocí cizího
jazyka (metoda hraní rolí, simulace);
 zadáváním vhodných úloh na porovnávání psaného a mluveného slova vede žáky k tomu, aby si
rozdíly zaznamenali a dále s nimi pracovali.
Kompetence komunikativní:
 používá audio a videonahrávky, aby s žáky procvičil porozumění (recepci) mluvenému slovu;
 využívá písně, říkadla a básně pro žákovu řízenou produkci;
 využívá metodu hraní rolí k vzájemné interakci žáků při výuce.
Kompetence sociální a personální:
 zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a
respektu;
 při neporozumění cizojazyčnému výrazu motivuje žáky k tomu, aby si navzájem ve skupině
pomáhali.
Kompetence občanské:
 využíváním autentických obrázků motivuje žáky k poznávání kultury, zvyků a tradic jiných zemí;
 využíváním zkušenosti žáků z cizojazyčného prostředí jim přibližuje chování a jednání lidí různých
sociokulturních skupin.
Kompetence pracovní:
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Název předmětu

Ruský jazyk




podporuje žáky, aby pravidelně pracovali se svým jazykovým portfoliem;
zařazuje úkoly na rozšíření slovní zásoby tak, aby současně rozvíjely jemnou motoriku žáků.

Ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám ovládá azbuku, výslovnost jednotlivých písmen a
znalost hláskosloví ruského jazyka (grafém, foném)
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
přízvučných slabik, správně vyslovuje písmena na
výslovností a reaguje na ně
začátku slov, po samohláskách, po měkkých
souhláskách, tvrdě vyslovuje po tvrdých souhláskách
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
rozliší názvy nejdůležitějších věcí ve třídě, rozpozná a
čtení na téma: rodina, domov, písně, básničky,
nápisům a orientačním pokynům
ukáže čísla, která slyší, rozumí jednoduchým pokynům a říkanky, rozpočítadla
adekvátně na ně reaguje, ve velmi krátkých
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
jednoduchých textech najde známá slova a fráze, naučí
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
se zpaměti slova písně, píseň zazpívá
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
představí se, sestaví věty s pozdravem a rozloučením,
rozhovory na téma: setkání (pozdrav, představení se,
představí
jinou
osobu,
zapojí
se
do
jednoduché
poděkování, rozloučení), zájmy
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
konverzace
prostřednictvím
běžných
výrazů,
poskytne
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
základní informace, reprodukuje přiměřeně obtížný text
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
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Ruský jazyk

7. ročník

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá

představí se, sestaví věty s pozdravem a rozloučením,
představí jinou osobu, zapojí se do jednoduché
konverzace prostřednictvím běžných výrazů, poskytne
základní informace, reprodukuje přiměřeně obtížný
text, užívá jednoduché obraty k tomu, aby se zeptal, jak
se někomu daří, co dělá, a sestaví na podobné otázky
odpověď, popíše, kde žije, kam chodí do školy
napíše krátký, jednoduchý pozdrav na pohlednici,
používá abecední slovník učebnice

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

samostatný projev na téma: rodina, škola; slovní
zásoba

písemný projev na téma: osobní dopis (pozdrav,
sdělení); základní gramatická pravidla

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
"Kdo jsem Já"
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence komunikativní
ŠVP výstupy

Učivo
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Ruský jazyk
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

8. ročník
reaguje na jednoduché otázky, vyhledá základní
informace, používá slovník k vyhledávání neznámých
slov

poslech: výchozí texty, fonetická cvičení, písně,
pohádky atd

slovní zásoba: blahopřání k svátku, poděkování,
omluva, názvy měsíců, dnů, kolik je hodin, rozvrh
hodin, portrét
umí přečíst text složený ze známých slov, dokáže přečíst čtení na téma: zájmová činnost, stravování, škola, ve
krátké texty, které najde na internetu s danou
městě, rodina, pohádky, povídky, básničky
tematikou
slovní zásoba: blahopřání k svátku, poděkování,
omluva, názvy měsíců, dnů, kolik je hodin, rozvrh
hodin, portrét
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
umí o věc požádat, reaguje na žádost někoho jiného,
rozhovory na téma: setkání (prosba, přání, žádost,
rozezná a používá čísla, dokáže říci, kolik je hodin
čas), obchod, nákupy
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
slovní zásoba: blahopřání k svátku, poděkování,
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
omluva, názvy měsíců, dnů, kolik je hodin, rozvrh
podobné otázky pokládá
hodin, portrét
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
jednoduše sdělí základní údaje o svém domově, své
samostatný projev na téma: domov, orientace ve
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
rodině, prezentuje básničky a písničky, např. o přírodě, městě, rodina, příroda
volného času a dalších osvojovaných témat
zvířatech
slovní zásoba: blahopřání k svátku, poděkování,
omluva, názvy měsíců, dnů, kolik je hodin, rozvrh
hodin, portrét
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše krátké blahopřání, např. k narozeninám,
slovní zásoba: blahopřání k svátku, poděkování,
jednoduchými větami napíše kde žije a kdo je
omluva, názvy měsíců, dnů, kolik je hodin, rozvrh
hodin, portrét
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
písemný projev na téma: narozeniny, rodina; základní
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
gramatická pravidla
osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
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Ruský jazyk

8. ročník
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity

Ruský jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám rozumí základním informacím o lidech, jejich rodině,
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
bydlišti, práci a koníčcích
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

Učivo
poslech na téma: rodina, domov, volný čas
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9. ročník

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

odhadne význam slov v textu a ověří jejich
správnost,reprodukuje přiměřeně obtížný text

čtení na téma: sport, kultura, svátky, ruská národní
pohádka, písně, básničky

zapojí se do jednoduché konverzace dalších osob (zeptá rozhovory na téma: počasí, důležité zeměpisné údaje,
se, kde žijí a co dělají, koho znají, dovede také na takové člověk a společnost, setkání (oslovení, pozvání,
otázky odpovídat; používá vhodná slova ke zdvořilému omluva)
oslovení, k pozvání, omluví se, přijme omluvu)
použije vhodná slova k popisu předmětů, sestaví
jednoduchý popis své osoby a rodiny, popíše
jednoduchými větami, kde žije a kdo je
sestaví dopis a napíše o své rodině a koníčcích

ssamostatný projev na téma: domov, rodina, oblékání,
bydlení; slovní zásoba
písemný projev na téma: rodina, zájmy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

5.4 Matematika
1. ročník
4
Povinný

2. ročník
5
Povinný

3. ročník
5
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
5
5
4
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
5
Povinný

9. ročník
4
Povinný

41
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Matematika

Matematika a její aplikace
Vyučovací předmětMatematikavychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Vyučovací
předmětMatematikaje předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném světě.
V základním vzdělávání je především založen na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci
s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti
potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost.
Žáci v něm mají získat početní dovednosti v oboru přirozených a racionálních čísel, aby si uměli poradit
s praktickými úlohami denní potřeby ve všech oblastech bez problémů rozpoznat příčiny a důsledky,
odvodit nové skutečnosti, naučit se rýsovat, pracovat s tabulkami a grafy, vyhledávat informace, ověřovat
pravdivost svých tvrzení. Vzdělání v tomto předmětu by mělo směřovat k rozvíjení vlastních zkušeností,
potřebě počítat, kreslit a hrát si. Práce by měla být zajímavá a povzbuzující.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům
matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii,
symboliku a způsoby jejich užití.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětuMatematikaje na 1. i 2. stupni rozdělen na čtyři tematické okruhy
předmětu (specifické informace o předmětu (1. stupeň-Číslo a početní operace, Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v roviněa v prostoru,
důležité pro jeho realizaci)
Nestandardní aplikační úlohy a problémy; 2. stupeň-Číslo a proměnná, Závislosti, vztahy a práce s daty,
Geometrie v rovině a v prostoru, Nestandardní aplikační úlohy a problémy).
V tematickém okruhuČíslo a početní operacena prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na
druhém stupni tematický okruhČíslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech
složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (pročje operace prováděna předloženým
postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit s reálnou situací). Učí se získávat číselné
údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmemproměnnáa s rolí
proměnné při matematizaci reálných situací.
V dalším tematickém okruhuZávislosti, vztahy a práce s datyžáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí,
které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si
změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles, a že změna
může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů,
v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností
modelují s využitím vhodných počítačových aplikací. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení
pojmufunkce.
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Název předmětu

Integrace předmětů

Matematika
V tematickém okruhuGeometrie v rovině a v prostoružáci určují a znázorňují geometrické útvary a
geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem
nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit
délku, velikost úhlu, obvod a obsah (povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a
prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních
situací.
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsouNestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení
může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je
nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat všemi tematickými okruhy v průběhu celého
základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat
problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických
úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní
schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětuSeminář z matematikyje přizpůsoben obsahu přijímacích zkoušek
na střední školy. Klade důraz na logické myšlení a samostatnost při řešení matematických úloh. Obsahem
koresponduje s tématickými okruhy osmé třídy rozšířené o znalosti získané v deváté třídě. (Obsah je
přizpůsobován počtu žáků a jejich věkovému složení).
Vyučovací předmětMatematikase vyučuje na 1. stupni v 1.-5. ročníku v hodinové dotaci 24 hodin takto:
v 1. třídě 4 hodiny, ve 2. až 5. třídě 5 hodin. Na 2. stupni v 6., 7. a 9. ročníku je 4 hodinová týdenní dotace,
v 8. ročníku je 5 hodinová týdenní dotace (celkem 17 hodin). Žáci, kteří mají problémy zvládnout
předepsanou náplň předmětu ve stanoveném čase, se mohou zdokonalovat v matematice ve volitelném
předmětuDoučování z matematiky. PředmětDoučování z matematikyje realizováno v 7. až 9. ročníku v 1
hodinové týdenní dotaci. Nadaní a talentovaní žáci případně mohou dále rozvíjet své schopnosti a
dovednosti ve volitelném předmětuSeminář z matematiky. Ten je realizován v 8. a 9. ročníku v 1 hodinové
týdenní dotaci.Doučování z matematikyiSeminář z matematikyje realizován jako povinně volitelný předmět
pouze při dostatečném zájmu žáků.
VýukaMatematikyje organizována zpravidla v budově školy. Žáci využívají prostředků výpočetní techniky
(především kalkulátorů, vhodného počítačového softwaru, určitých typů výukových programů).



Matematika a její aplikace
Kompetence k učení:
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Název předmětu
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Matematika
 prací s chybou jako pozitivním prvkem vede žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem a
správností výpočtu;
 zadává vhodné slovní úlohy a příklady z běžného života a tím motivuje žáky k využívání
matematických poznatků a dovedností v praxi;
 pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků, používá metodu řízeného experimentu pro
budování pojmů v mysli žáků;
 nácvikem a častým prováděním náčrtů cíleně rozvíjí u žáků zručnost při grafickém vyjadřování;
 používá v hodinách informační a komunikační technologie a tím vede žáky k využívánídigitálních
zdrojů a prostředků k vyhledávání informací, modelování, simulacím, výpočtům a znázorňování.
Kompetence k řešení problémů:
 nácvikem řešení úloh s postupným stupňováním jejich náročnosti rozvíjí logické myšlení a úsudek
žáků;
 kladením jednoduchých problémových otázek vede žáky k hledání různých způsobů řešení a k
tomu, aby si uvědomili, které z nich jsou efektivní a které nikoliv;
 vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému přemýšleli, řešili jej a
svá řešení zaznamenali.
Kompetence komunikativní:
 důslednou kontrolou podporuje u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, správnou matematizaci
problémů a interpretaci výsledků;
 cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky prezentovali ostatním
postupy řešení úloh a srozumitelně vysvětlili, proč daný postup zvolili.
Kompetence sociální a personální:
 organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle
matematických znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny;
 organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadanou matematickou úlohu žáci rychle vyřeší,
nabídli svoji pomoc pomalejšímu spolužákovi.
Kompetence občanské:
 povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o matematiku a snahu
zlepšovat své výsledky;
 doporučuje žákům postupy pro získání zajímavých dat ze školního prostředí a každodenního
života, která jsou vhodná ke statistickému zpracování.
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Název předmětu

Matematika

Způsob hodnocení žáků

Kompetence pracovní:
 důkladným procvičováním a důslednou kontrolou vede žáky ke správnému a bezpečnému užívání
rýsovacích potřeb a digitálních nástrojů;
 vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si
efektivně naplánovali plnění úkolů.
Vychází ze způsobů hodnocení schodných pro všechny předměty.

Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
orientuje se na číselné ose
číselné ose
čte a píše čísla
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do porovnává čísla, vztahy větší, menší, rovno
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
používá znaménka >< = + M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
sčítá čísla bez přechodu desítky
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
odčítá čísel bez přechodu desítky
vytváří soubory s daným počtem prvků
počítá předměty v daném souboru
vytváří soubor s daným počtem prvků
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
řeší a tvoří slovní úlohy na porovnávání čísel
modeluje osvojené početní operace
sčítá a odčítá v oboru do 20 bez přechodu přes desítku
chápe komutativnost sčítání
řeší a tvoří úlohy na sčítání a odčítání
řeší slovní úlohy s využitím vztahů o n více, o n méně

Učivo
orientace na číselné ose čtení a psaní čísel
porovnávání čísel znaménka >< = + součet čísel bez přechodu desítky rozdíl čísel bez
přechodu desítky počítání předmětů v daném souboru
vytvoření souboru s daným počtem prvků

řešení a tvoření slovních úloh na porovnávání čísel
sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu přes
desítku komutativnost sčítání řešení a tvoření úloh na
sčítání a odčítání řešení slovních úloh s využitím
vztahů o n více, o n méně
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Matematika

1. ročník
rozlišuje geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod, nad,
před, hned před, hned za, nahoře, dole

geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před,
hned před, hned za, nahoře, dole menší, větší, stejný,
nižší, vyšší, široký, úzký rovinné obrazce: trojúhelník,
čtverec, obdélník,kruh tělesa: krychle, kvádr, válec,
koule skládání obrazců z geometrických tvarů stavění
staveb ze stavebnice
rozlišuje pojmy menší, větší, stejný, nižší, vyšší, široký, geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před,
úzký
hned před, hned za, nahoře, dole menší, větší, stejný,
nižší, vyšší, široký, úzký rovinné obrazce: trojúhelník,
čtverec, obdélník,kruh tělesa: krychle, kvádr, válec,
koule skládání obrazců z geometrických tvarů stavění
staveb ze stavebnice
rozlišuje rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, obdélník, geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před,
kruh
hned před, hned za, nahoře, dole menší, větší, stejný,
nižší, vyšší, široký, úzký rovinné obrazce: trojúhelník,
čtverec, obdélník,kruh tělesa: krychle, kvádr, válec,
koule skládání obrazců z geometrických tvarů stavění
staveb ze stavebnice
rozlišuje tělesa: krychle, kvádr, válec, koule
geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před,
hned před, hned za, nahoře, dole menší, větší, stejný,
nižší, vyšší, široký, úzký rovinné obrazce: trojúhelník,
čtverec, obdélník,kruh tělesa: krychle, kvádr, válec,
koule skládání obrazců z geometrických tvarů stavění
staveb ze stavebnice
skládá obrazce z geometrických tvarů
geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před,
hned před, hned za, nahoře, dole menší, větší, stejný,
nižší, vyšší, široký, úzký rovinné obrazce: trojúhelník,
čtverec, obdélník,kruh tělesa: krychle, kvádr, válec,
koule skládání obrazců z geometrických tvarů stavění
staveb ze stavebnice
staví stavby ze stavebnice
geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před,
hned před, hned za, nahoře, dole menší, větší, stejný,
nižší, vyšší, široký, úzký rovinné obrazce: trojúhelník,
čtverec, obdélník,kruh tělesa: krychle, kvádr, válec,
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Matematika

1. ročník
koule skládání obrazců z geometrických tvarů stavění
staveb ze stavebnice

Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
sčítá a odčítá do 20 s přechodem přes desítku (8+6, 16reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
9, …)
vytváří soubory s daným počtem prvků
spočítá prvky souboru do 100 (včetně)
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do vytvoří konkrétní soubory (na počítadle, penězi, ve
čtvercové síti), s daným počtem prvků do 100
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
porovná čísla do 100, používá symboly >< =
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
zaokrouhlí dané číslo na desítky
číselné ose
orientuje se na číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
sčítá a odčítá dvojciferné a jednociferné číslo v oboru
operace s přirozenými čísly
do 100 s přechodem přes desítku
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
užívá sčítání a odčítání při řešení praktických úloh
modeluje osvojené početní operace
řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel do 100
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
řeší slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání v oboru do
převody jednotek času
100
řeší slovní úlohy s využitím vztahů: o x více, o x méně, v
oboru do 100
užívá spoje násobilek 2, 3, 4, 5
dělí v oboru násobilek 2, 3, 4, 5
řeší slovní úlohy na násobení a dělení
řeší slovní úlohy se dvěma početními výkony (např.
násobení, sčítání)

Učivo
čísla 0-100, orientace na číselné ose, čtení a zápis
čísel, počítání po jedné, po desítkách do 100 řešení a
vytváření slovních úloh na porovnávání čísel
zaokrouhlování čísel na desítky počítání s použitím
závorek sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v
oboru do 100 sčítání a odčítání násobků deseti řešení
a tvoření slovních úloh na sčítání a odčítání počítání s
bankovkami a mincemi do stokoruny názorné
zavedení násobení a dělení na souborech různých
předmětů násobení jako opakované sčítání násobilky
2, 3, 4 a 5 řady násobků daného čísla dělení v oboru
těchto násobilek vztahy mezi násobením a dělením,
slovní úlohy na násobení a dělení v oboru násobilek
slovní úlohy s využitím vztahů x-krát více, x-krát méně
orientace v čase
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Matematika

2. ročník

řeší jednoduché slovní úlohy se vztahy x krát více, x krát
méně
rozezná časové jednotky hodina, minuta, sekunda
čte časové údaje na různých typech hodin (i digitálních),
sleduje např. délku vyučovací hodiny, přestávky, dobu
snídaně, oběda, večeře, délku spánku apod.
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického kreslí křivé a rovné čáry
života
změří délku úsečky (m, dm, cm)
rozezná geometrická tělesa v praxi
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v sestrojí model krychle, kvádru, koule, válce
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

práce s pravítkem úsečka, lomená čára, křivá čára,
kreslení rovných a křivých čar rýsování úseček
jednotky délky délka úsečky, měření délky úsečky
modelování těles, užití stavebnic ke stavbám s tělesy

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do čte a píše trojciferná čísla
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
vytvoří soubor s daným počtem prvků do 1000, vyznačí
čísla na řádovém počítadle
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
zakreslí obraz daného čísla na číselné ose
číselné ose
porovná čísla do 1000 (porovnání typu 764 a 768, 764 a
784, 764 a 864)
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
používá sčítání a odčítání v oboru do 1000 při řešení
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
praktických úloh
vytváří soubory s daným počtem prvků
řeší slovní úlohy na porovnání dvou, trojciferných čísel,

Učivo
číselná řada, zápis čísel, čtení čísel, číselná osa,
porovnávání čísel pomocí číselné osy počítání po
stovkách, desítkách a jednotkách trojciferná čísla

řešení úloh na porovnávání trojciferných čísel
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Matematika
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

3. ročník
písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla, provádí
kontrolu svého výpočtu

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních operací v
oboru přirozených čísel
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

řeší slovní úlohy na porovnání dvou trojciferných čísel,
sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla
řeší slovní úlohy na vztahy o x více, o x méně,
užívá jednoduché rovnice
odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu
nákupu
zkontroluje kolik peněz je vráceno při placení
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického užívá spoje všech násobilek malé násobilky
života
dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor
násobilek, určí neúplný podíl a zbytek
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
násobí zpaměti dvojciferné číslo jednociferným v
čísel
jednoduchých případech
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
označí bod, krajní body úsečky, průsečík dvou přímek
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině

zaokrouhlování čísel rozklad čísla v desítkové soustavě
součet a rozdíl čísel sestavení jednoduchých rovnic
sčítání a odčítání násobků sta písemné algoritmy
sčítání a odčítání sčítání a odčítání bez přechodu
násobků sta sčítání a odčítání čísel s přechodem
násobků sta písemné sčítání dvou sčítanců, kontrola
výsledku záměnou sčítanců písemné odčítání,
kontrola výsledku sčítáním

řešení a tvoření slovních úloh na sčítání a odčítání,
užití jednoduchých rovnic odhad a kontrola výsledku

násobilky 6, 7, 8, 9, dělení v oboru těchto násobilek
násobení 10 násobení a dělení dvojciferných čísel
jednociferným dělení se zbytkem pamětné násobení
dvojciferného čísla jednociferným mimo obor
násobilek násobení a dělení součtu nebo rozdílu dvou
čísel -užití závorek
přímka, polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek,
různoběžky, rovnoběžky rovinné obrazce: trojúhelník,
čtyřúhelník, čtverec, obdélník strana rovinného
obrazce, obvod rýsování přímek, označování průsečíku
různoběžek vyznačování polopřímek kreslení a
rýsování rovinných obrazců ve čtvercové síti jednotky
délky měření úseček s přesností na milimetry, odhad
délky úsečky rýsování úsečky dané délky měření délek
stran rovinných obrazců, převody jednotek délky
výpočet obvodu rovinného obrazce sečtením délek
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Matematika

3. ročník

jeho stran modelování staveb tvaru kvádru, krychle
apod. (užívání stavebnice, krabiček)
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje změří délku úsečky s přesností na milimetry
přímka, polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek,
délku úsečky
převede jednotky délky: km na m m na dm, cm, mm dm různoběžky, rovnoběžky rovinné obrazce: trojúhelník,
na cm, mm cm na mm
čtyřúhelník, čtverec, obdélník strana rovinného
určí obvod jednoduchého obrazce (trojúhelník, čtverec, obrazce, obvod rýsování přímek, označování průsečíku
obdélník) sečtením délek jeho stran
různoběžek vyznačování polopřímek kreslení a
provede odhad délky vzdálenosti
rýsování rovinných obrazců ve čtvercové síti jednotky
pomocí stavebnice (dostupných materiálů) sestrojí
délky měření úseček s přesností na milimetry, odhad
modely staveb tvaru kvádru, krychle apod.
délky úsečky rýsování úsečky dané délky měření délek
stran rovinných obrazců, převody jednotek délky
výpočet obvodu rovinného obrazce sečtením délek
jeho stran modelování staveb tvaru kvádru, krychle
apod. (užívání stavebnice, krabiček)
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
počítá do 1 000 000 po statisících, desetitisících, tisících
číselné ose
rozkládá čísla v desítkové soustavě
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do porovná čísla do 1 000 000 a řeší nerovnice typu 452
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
620< m< 553 000
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
zaokrouhlí čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta,
odhady a kontroluje výsledky početních operací v
desítky
oboru přirozených čísel

Učivo
čtení a zápis čísel, číselná osa zápis čísel v desítkové
soustavě, počítání po statisících, desetitisících, tisících
porovnávání čísel do 1000 000, řešení jednoduchých
nerovnic
zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce,
sta, desítky
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M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem v oboru kladných čísel

4. ročník
pamětně sčítá a odčítá čísla, která mají nejvýše dvě
číslice různé od 0

sčítání a odčítání čísel v daném oboru, sčítání a
odčítání zpaměti pouze čísel, která mají nejvýše dvě
číslice různé od 0 např.2 700 + 4600
písemně sčítá a odčítá (sčítat alespoň tři čísla, odčítat
sčítání a odčítání čísel v daném oboru, sčítání a
od jednoho čísla dvě čísla, od součtu dvou čísel jedno
odčítání zpaměti pouze čísel, která mají nejvýše dvě
číslo)
číslice různé od 0 např.2 700 + 4600
pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000 jednociferným násobení a dělení čísel v daném oboru, vztahy mezi
číslem
násobením a dělením
pamětné násobení a dělení jednociferným číslem
písemně násobí jedno a dvojciferným činitelem
písemné násobení jednociferným a dvojciferným
činitelem, kontrola výpočtu
písemně dělí jednociferným dělitelem, provádí odhad a písemné dělení jednociferným dělitelem,kontrola
kontrolu svého výpočtu
násobením
správně používá při řešení pořadí početních úkonů, řeší vztahy mezi sčítáním a odčítáním pořadí početních
úlohy se závorkami
úkonů užívání závorek
řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, provádí
početní výkony s čísly v daném oboru, řeší slovní úlohy
se vztahy o x více (méně), x krát více (méně)
řeší slovní úlohy na 2 až 3 početní výkony
zapíše pomocí římských číslic 1, 5, 10, 50, 100, 500,
1000
zjistí údaje z diagramu, sestaví jednoduchý diagram

slovní úlohy na porovnání čísel, na početní výkony, na
vztahy o x více, méně, x krát více, méně

římské číslice

diagram, zjišťování údajů z diagramu, sestavení
jednoduchého diagramu
názorně vyznačí polovinu, čtvrtinu celku
celek, část, zlomek -polovina, čtvrtina, pětina,
řeší jednoduché slovní úlohy na určení poloviny, třetiny, desetina určení části celku řešení a vytváření slovních
čtvrtiny, pětiny, desetiny z daného celku
úloh k určování poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny,
sečte zlomky se stejným jmenovatelem
desetiny z celku vytvoření celku jednoduché případy
vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí
sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života
využívá názorných obrázků k určování ½, ¼,1/3,1/5 1/10
celku
vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny,
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M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu

4. ročník
pětiny, desetiny
porovná zlomky se stejným jmenovatelem(poloviny,
čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny)
určí vzájemnou polohu dvou přímek
sestrojí rovnoběžku s danou přímkou

vzájemná poloha přímek v rovině,
rovnoběžky,různoběžky, průsečík, kreslení a rýsování
rovnoběžek a různoběžek, vyznačování průsečíku
sestrojí kolmici pomocí trojúhelníku s ryskou k dané
kolmice, kolmost, rýsování kolmice, pomocí
přímce
trojúhelníku s ryskou
narýsuje kružnici s daným středem a daným poloměrem kružnice, kruh střed a poloměr kružnice, rýsování
kružnice s daným středem a s daným poloměrem
pozná souměrný útvar
nakreslí souměrný útvar
určí osu souměrnosti překládáním

určí obsah čtverce a obdélníku pomocí čtvercové sítě
nakreslí síť kvádru a krychle
vymodeluje kvádr a krychli z dané sítě

Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

rovnoramenný trojúhelník, rovnostranný trojúhelník
osa souměrnosti, určování os souměrnosti,překládání
papíru na obrázcích, souměrné tvary souměrné útvary
ve čtvercové síti, konstrukce souměrného útvaru ve
čtvercové síti
síť kvádru a krychle, modelování kvádru a krychle ze
sítě, síť kvádru a krychle rozložením krabičky jednotky
obsahu: cm2, mm2, m2

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo
posloupnost přirozených čísel, číselná osa zápis
přirozeného čísla v desítkové soustavě čtení a zápis
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M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních operací v
oboru přirozených čísel
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné
ose
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

5. ročník
porovná přirozená čísla do miliardy a zobrazí je na
číselné ose
řeší jednoduché nerovnice v oboru do miliardy
zaokrouhluje přirozená čísla na miliony, statisíce,
desetitisíce, tisíce, sta, desítky

čísel do miliardy, zobrazování na číselné ose
porovnávání přirozených čísel, řešení jednoduchých
nerovnic
zaokrouhlování přirozených čísel na miliony, statisíce,
tisíce, sta, desítky

sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti

pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel pamětné
násobení a dělení přirozených čísel užití vlastností
početních výkonů(komutativnost, asociativnost,
distributivnost)
celá čísla, záporná čísla

znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá
čísla v rozmezí -100 až +100
nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě
písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla
písemně násobí až čtyřciferným činitelem
písemně dělí jedno a dvojciferným dělitelem, provádí
kontrolu násobením i na kalkulačce
řeší jednoduché a složené slovní úlohy, řešené jednou
nebo dvěma početními operacemi
odhadne výsledek, posoudí jeho reálnost
zapíše a přečte desetinné číslo, řádu desetin a setin,
zobrazí desetinné číslo na číselné ose
zaokrouhlí desetinné číslo (řádu desetin) na celé číslo
písemně sečte a odečte desetinné číslo řádu desetin a
setin
užívá desetinné číslo v praktických situacích
vyjádří setinu zlomkem a desetinným číslem
vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí
vyjádřenou desetinným číslem na příkladech z běžného
života
přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin a
setin na číselné ose, ve čtvercové síti nebo v kruhovém
diagramu
vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny,

písemné sčítání tří až čtyř přirozených čísel písemné
odčítání dvou přirozených čísel písemné násobení až
čtyřciferným činitelem písemné dělení jednociferným
a dvojciferným dělitelem
řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony
odhad a kontrola výpočtů, práce s kalkulačkou,
posouzení reálnosti výsledku
orientace v jednoduchých situacích, vyjádření části
celku, zlomky se jmenovatelem 10, 100 a jejich zápis
desetinným číslem, desetina, setina vyjádření setiny:
zlomkem a desetinným číslem praktické modely
desetinných čísel písemné sčítání a odčítání
desetinných čísel řádu desetin a setin
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M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé
na obvyklých postupech a algoritmech školské
matematiky

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu

5. ročník
pětiny, desetiny
žák sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem
(poloviny,čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny) pomocí
názorných obrázků a tyto početní operace zapisuje
doplní řady čísel, tabulky čte a sestaví sloupkový
diagram
sestrojí a čte jednoduché grafy v soustavě souřadnic
přepíše a přečte větší čísla zapsaná římskými číslicemi a
naopak
doplní číselnou a obrázkovou řadu a určí krok, který
řadu doplňuje
doplní početní tabulky, čtverce a hvězdice
rozdělí daný geometrický útvar na jiné, jejichž vlastnosti
jsou dány
řeší slovní úlohy úsudkem a logikou
narýsuje obdélník, čtverec, pravoúhlý trojúhelník

grafy, soustava souřadnic, doplňování tabulek, čtení a
sestrojování sloupkového diagramu
římské číslice, přepis větších čísel zapsaných
arabskými číslicemi
slovní úlohy číselné a obrázkové řady magické čtverce
prostorová představivost

konstrukce obdélníku a čtverce rýsování pravoúhlého,
rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku

vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce
výpočty obvodu a obsahu obdélníka a čtverce
řeší úlohy z praxe na výpočty obsahů obdélníku, čtverce
převádí jednotky obsahu m2, dm2, cm2, mm2

další jednotky obsahu: a, ha, km2, mm2

Sestrojí kolmice a rovnoběžky
Sečtením délek stran určí obvod mnohoúhelníku

rýsování rovnoběžek a kolmic daným bodem

vypočítá povrh kvádru a krychle sečtením obsahů jejich výpočet povrchu krychle a kvádru sečtením obsahů
podstav a stěn
jejich podstav a stěn
řeší úlohy z praxe na výpočty povrchu kvádru a krychle

120

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Na jedné lodi za poznáním“ 2016
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
vysvětlí pojmy: násobek, dělitel, prvočíslo, číslo složené
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
určí podle znaků dělitelnosti, čím je dané číslo dělitelné
použije znaky dělitelnosti k řešení praktických úloh
použije algoritmus rozkladu čísla na součin prvočísel
určí nejmenší společný násobek a největší společný
dělitel
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
vysvětlí pojem desetinné číslo, uvede příklady
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu přečte a zapíše dané desetinné číslo
a odmocninu
znázorní desetinné číslo na ose
porovná desetinná čísla pomocí znamének nerovnosti
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
zaokrouhlí desetinné číslo s danou přesností
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
převede desetinná čísla na zlomky a obráceně
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
sečte, odečte, vynásobí desetinná čísla (písemně,
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) zpaměti)
dělí desetinné číslo číslem přirozeným a číslem
desetinným (až trojciferným)
matematizuje jednoduché slovní úlohy z praxe a řeší je
převede jednotky délky a hmotnosti v oboru
desetinných čísel
vypočítá aritmetický průměr a uvede jeho praktický
význam
aplikuje výpočet aritmetického průměru v úlohách z
praxe
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
určí jednotky obsahu, převede tyto jednotky
základních rovinných útvarů
uvede konkrétní příklady využití výpočtu obsahu
obrazce a povrchu tělesa v praxi

Učivo
prvočíslo číslo složené, rozklad na prvočinitele znaky
dělitelnosti (2,3,4,5,10,25) násobek, dělitel, nejmenší
společný násobek, největší společný dělitel kritéria
dělitelnosti

čtení a zápis desetinného desetinný zlomek sčítání a
odčítání desetinných čísel násobení a dělení
desetinného čísla 10,100,1000 .. násobení desetinným
číslem dělení desetinným číslem

převody jednotek délky a hmotnosti
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6. ročník

vypočítá obsah obdélníku a čtverce
vypočítá obsah dalších rovinných útvarů složených ze
čtverců a obdélníků
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické narýsuje čárkovanou, plnou a čerchovanou čáru a určí,
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh ve kterých případech ji použije
a jednoduchých praktických problémů; využívá
v praxi používá rýsování, klade důraz na přesnost a
potřebnou matematickou symboliku
čistotu projevu
sestrojí dvě rovnoběžky
sestrojí kolmici z bodu k přímce
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
popíše úhel, vysvětlí, co je velikost úhlu, jednotka
stupeň a minuta
rozliší druhy úhlů
vyznačí a narýsuje úhel pravý, přímý, ostrý a tupý
přenese úhel, porovná jej
sestrojí různé velikosti úhlů
změří velikost daného úhlu ve stupních
vyjádří velikost úhlu ve stupních a minutách a zapíše to
sestrojí osu úhlu
rozliší dvojice vedlejších a vrcholových úhlů, určí jejich
vlastnosti a jejich velikosti
sečte a odečte dvojici úhlů i graficky
násobí a dělí úhly dané velikosti dvěma, sestrojí osu
úhlu
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve popíše schodné útvary, charakterizuje vlastnosti
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově shodných útvarů, sestrojí osu souměrnosti souměrných
souměrný útvar
útvarů, sestrojí osově souměrný obraz geometrického
tvaru
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary rozliší druhy trojúhelníků podle velikosti úhlů
(ostroúhlý, pravoúhlý, tupoúhlý) a podle délek stran
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
(rovnostranný, rovnoramenný, obecný)
základních rovinných útvarů
určí součet úhlů v trojúhelníku
určí velikost vnitřního úhlu trojúhelníku, jsou-li dány
velikosti dalších dvou vnitřních úhlů trojúhelníku
sestrojí trojúhelník ze tří stran

základní pravidla rýsování přímka, polopřímka, úsečka
vzájemná poloha přímek v rovině

druhy úhlů konstrukce úhlu jednotka velikosti úhlu
měření úhlů přenášení úhlů sčítání a odčítání úhlů –
matematické a grafické osa úhlu

Shodné útvary osová souměrnost osově souměrné
útvary

součet úhlů v trojúhelníku druhy trojúhelníků
konstrukce trojúhelníku ze tří stran trojúhelníková
nerovnost konstrukce trojúhelníku ze tří stran
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6. ročník

určí, zda trojúhelník lze sestrojit užitím trojúhelníkové
nerovnosti
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové rozliší a popíše kvádr, krychli, načrtne je
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
vypočítá povrch kvádru, krychle podle matematických
vzorců
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
zapíše řešení úloh s důrazem na přesnost, přehlednost a
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
dodržování matematické symboliky
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
vyřeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům obsahů
v rovině
rovinných útvarů a povrchů těles
určí jednotky objemu
vzájemně převádí jednotky objemu
pozná a popíše tělesa – krychle, kvádr
určí objem krychle a kvádru výpočtem podle vzorců
vyřeší slovní úlohy na výpočet objemu těles
používá kalkulátor pro základní početní operace
vyhledá požadované informace v tabulkách
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
doplní číselnou, logickou či obrázkovou řadu a určí krok,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých který řadu doplňuje
tematických a vzdělávacích oblastí
doplní početní tabulky, čtverce a hvězdice
rozdělí daný geometrický útvar na jiné, jejichž vlastnosti
jsou dány
řeší slovní úlohy úsudkem a logikou, vysvětlí způsob
řešení
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

kvádr, krychle povrch kvádru a krychle objem kvádru a
krychle slovní úlohy

číselné a logické řady číselné a obrázkové analogie
logické a netradiční geometrické úlohy

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo
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7. ročník

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel

vysvětlí pojem celé číslo, číslo kladné a záporné, uvede
příklady
znázorní celé číslo na číselné ose
porovná celá čísla pomocí znamének nerovnosti
určí číslo opačné
sečte a odečte celá čísla
vynásobí a vydělí celá čísla
uvede praktický význam absolutní hodnoty čísla, určí
tuto absolutní hodnotu
racionální čísla(přirozená, celá, desetinná a zlomky),
sčítání, násobení
vysvětlí vztah zlomku a desetinného čísla
převede zlomky na desetinná čísla a naopak
graficky znázorní zlomek
vyjádří celek pomocí zlomku – graficky i zápisem zlomku
převede smíšená čísla na zlomky a nepravé zlomky na
smíšená čísla
rozšíří a zkrátí zlomek
zapíše řešení s důrazem na přesnost, přehlednost a
dodržování matematické symboliky
porovná zlomky podle velikosti, znázorní je na číselné
ose
sčítá zlomky převáděním zlomků na společného
jmenovatele
násobí a dělí zlomky celým číslem
násobí zlomek zlomkem
dělí zlomek zlomkem
upraví složený zlomek
řeší slovní úlohy z praxe
provede rozbor matematického problému
odhadne výsledek a ověří jeho reálnost
řeší jednoduché rovnice v oboru racionálních čísel,
provede kontrolu výsledku

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

čísla celá, kladná, záporná, nula čísla navzájem
opačná, číselná osa sčítání a násobení celých čísel
slovní úlohy racionální čísla

pojem zlomek, pojem racionální číslo zlomek jako
vyjádření části celku převrácené číslo smíšené číslo
složený zlomek krácení a rozšiřování zlomků početní
operace se zlomky, sčítání, odčítání, násobení, dělení,
smíšené zlomky převody zlomku na desetinné číslo a
obráceně
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M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

7. ročník
objasní pojmy poměr a postupný poměr
zapíše poměr velikostí dvou veličin
provádí jednoduché úpravy poměru pomocí krácení a
rozšiřování
vypočítá jednotlivé díly celku určené daným poměrem
vysvětlí pojem měřítko plánu a mapy
narýsuje jednoduchý plánek (mapu) ve vhodném
měřítku
vyřeší slovní úlohy s využitím dovednosti přepočtu
měřítek
vyřeší slovní úlohy z praxe pomocí poměru a trojčlenky
pozná přímou a nepřímou úměrnost ve vztahu dvou
veličin a rozhodnutí zdůvodní úvahou
sestrojí grafy přímé a nepřímé úměrnosti
vyřeší slovní úlohy vedoucí k využití přímé a nepřímé
úměrnosti
vysvětlí pojmy: procento, základ, procentová část, počet
procent
vypočítá jedno procento z daného základu
použije algoritmus výpočtu procentové části, základu a
počtu procent a vypočítá je
aplikuje základy jednoduchého úrokování na příkladě
použije získané znalosti při řešení slovních úloh z praxe
provede rozbor slovní úlohy a stanoví postup řešení
provede kontrolu reálnosti získaného výsledku
vymezí pojmy vnitřní a vnější úhel trojúhelníku
určí třetí vnitřní úhel trojúhelníku výpočtem
rozpozná trojúhelník rovnoramenný a rovnostranný,
popíše vlastnosti stran a úhlů
určí střední příčku, těžnici, výšku, popíše jejich
vlastnosti, tyto prvky narýsuje
podle vzorce vypočítá obsah trojúhelníku
sestrojí kružnici vepsanou a opsanou trojúhelníku

poměr, postupný poměr měřítko mapy úměra
trojčlenka slovní úlohy

příklady závislostí z praktického života a jejich
vlastnosti nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky
přímá a nepřímá úměra

procento, promile základ, procentová část, počet
procent výpočty jednoduché úrokování slovní úlohy

trojúhelník, vnitřní a vnější úhly, střední příčky a
těžnice, výšky trojúhelníku obsah a obvod trojúhelníku
kružnice vepsaná kružnice opsaná

125

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Na jedné lodi za poznáním“ 2016
Matematika
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

7. ročník
rozliší jednotlivé druhy čtyřúhelníků, rovnoběžníků a
lichoběžníků a popíše jejich vlastnosti
vypočítá obvod, obsah těchto útvarů pomocí vzorce
přesně a pečlivě narýsuje čtyřúhelník
řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtu obvodu a obsahu
čtyřúhelníků
Načrtne a sestojí pravidelný šestiúhelník, osmiúhelník

vysvětlí pojem shodnost rovinných útvarů, shodnost
trojúhelníků a matematicky je vyjádří
uvede věty o shodnosti trojúhelníků
využije osvojených vět o shodnosti trojúhelníků v
konstrukčních úlohách
sestrojí trojúhelník podle vět sss, sus, usu
dodržuje zásady správného rýsování
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve určí vlastnosti útvarů ve a středové souměrnosti
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově sestrojí obraz daného geometrického útvaru v osové
souměrný útvar
souměrnosti
rozpozná útvary souměrné podle středu a podle osy,
určí střed nebo osu souměrnosti
v grafickém projevu dodržuje zásady správného
rýsování
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové pozná a popíše tělesa: krychle, kvádr, hranol
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
určí množství stran a stěn
sestaví vzorec na výpočet objemu a povrchu
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
jednotlivých hranolů
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
určí jednotky objemu
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
vzájemně převádí jednotky objemu
v rovině
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy vyřeší slovní úlohy na výpočet objemu těles
s využitím osvojeného matematického aparátu
používá kalkulátor pro základní početní operace
vyhledá požadované informace v tabulkách

Rovnoběžky a jejich vlastnosti lichoběžník, vlastnosti,
obvod, obsah rovnoběžník, vlastnosti, obvod obsah

Pravidelné víceúhelníky

věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků – sss, sus,
usu konstrukce trojúhelníku

středová souměrnost středově souměrné útvary
konstrukce

kolmý hranol n boký hranol povrch a objem kolmého
hranolu

slovní úlohy
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M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí

7. ročník
doplní číselnou, logickou či obrázkovou řadu a určí krok, číselné a logické řady číselné a obrázkové analogie
který řadu doplňuje
logické a netradiční geometrické úlohy
doplní početní tabulky, čtverce a hvězdice
rozdělí daný geometrický útvar na jiné, jejichž vlastnosti
jsou dány
řeší slovní úlohy úsudkem a logikou, vysvětlí způsob
řešení

Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
uvede příklady praktického použití druhé mocniny a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu druhé odmocniny
a odmocninu
určí bez použití kalkulačky či tabulek druhou mocninu
racionálních čísel (mocniny čísel od 1 do 15, jejich
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
desetinásobky, zlomky s těmito čísly v čitateli i
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) jmenovateli)
určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
kalkulátoru
případ, že procentová část je větší než celek)
vypočítá výraz s mocninami a odmocninami, určí jeho
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
hodnotu
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
vypočítá mocniny s přirozeným exponentem, některé
matematický aparát v oboru celých a racionálních
zpaměti, těžší na kalkulačce
čísel
použije pravidla a algoritmy pro počítání s mocninami
provádí základní početní operace ( +, -, . , : ) s
mocninami
umocní součin, podíl, mocninu

Učivo
druhá mocnina a odmocnina určování druhé mocniny
a odmocniny za pomocí kalkulátoru výpočty
jednoduchých mocnin zpaměti reálná čísla n tá
mocnina čísla sčítání a odčítání mocnin násobení a
dělení mocnin mocnina součinu, podílu umocňování
mocnin zápis čísla ve tvaru
rozvinutý zápis čísla
v desítkové soustavě
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M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data

M-9-2-02 porovnává soubory dat
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti

8. ročník
zapíše dané číslo v desítkové soustavě pomocí mocnin
deseti ve tvaru a .10n, kde 1 ≤a< 10
určí mocninu s exponentem nula
vysvětlí pojmy výraz číselný, s proměnnou, jednočlen,
mnohočlen, člen výrazu, rovnost dvou výrazů a uvede
příklady
určí hodnotu daného číselného výrazu
zapíše slovní text pomocí výrazů s proměnnými
provádí základní operace (sčítání a odčítání) s
mnohočleny
provádí násobení a dělení mnohočlenů
vytkne z daného výrazu vhodný výraz a správně zapíše
rozklad výrazů -použije vzorce pro druhou mocninu
součtu a rozdílu a pro rozdíl druhých mocnin
pomocí vzorců upraví daný výraz
vysvětlí pojmy rovnost dvou výrazů, proměnná,
neznámá, řešení rovnice
vyřeší jednoduché lineární rovnice pomocí základních
ekvivalentních úprav
používá algoritmus řešení rovnic ke správnému vyřešení
zadaných úloh
matematicky správně a účelně zapíše postup řešení
provede zkoušku řešení dosazením do rovnice
vyřeší slovní úlohy (provede rozbor slovní úlohy, vyřeší
úlohu, provede zkoušku správnosti svého řešení)
vyjádří neznámou ze vzorce a vypočítá její hodnotu po
dosazení všech daných veličin
uvede příklady využití lineárních rovnic v praxi
určí polohu bodu v rovině
znázorní bod v pravoúhlé soustavě souřadnic
vysvětlí základní pojmy statistiky: statistický soubor,
statistické šetření, jednotka, znak, četnost, aritmetický
průměr, medián, modus

číselné obory číselný výraz a jeho hodnota; výraz s
proměnnou a jeho hodnota jednočlen, mnohočlen
sčítání a odčítání mnohočlenů, násobení mnohočlenu
mnohočlenem užití vzorců (a ± b)2 , a2 – b2 dělení
mnohočlenu jednočlenem vytýkání, rozklad vytýkáním

rovnost, vlastnosti rovnosti lineární rovnice s jednou
neznámou, kořen (řešení) lineární rovnice ekvivalentní
úpravy lineární rovnice zkouška řešení jednoduchých
lineárních rovnic pomocí ekvivalentních úprav
provádění zkoušky správnosti řešení řešení slovních
úloh vedoucích k řešení lineárních rovnic výpočet
neznámé ze vzorce

příklady závislostí z praktického života a jejich
vlastnosti nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky
četnost znaku aritmetický průměr
statistický soubor, statistické šetření jednotka, znak,
četnost aritmetický průměr modus, medián grafy,
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8. ročník

vypočítá aritmetický průměr
určí z dané tabulky modus a medián
provede jednoduché statistické šetření, zapíše jeho
výsledky formou tabulky a znázorní pomocí
sloupkového (kruhového) diagramu
čte tabulky a grafy a interpretuje je v praxi
čte a sestrojuje různé diagramy a grafy – bodové,
sloupcové, spojnicové, kruhové
čte a sestrojuje různé diagramy a grafy s údaji
uvedenými v procentech
uvede příklady využití statistiky v praxi
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické uvede rozdíl mezi kruhem a kružnicí
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh uvede rozdíl mezi průměrem a poloměrem (jejich
a jednoduchých praktických problémů; využívá
vzájemný vztah)
potřebnou matematickou symboliku
vypočítá obvod a obsah kruhu a délku kružnice pomocí
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary vzorců
určí vzájemnou polohu kružnice a přímky a vzájemnou
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
polohu dvou kružnic
základních rovinných útvarů
určí a sestrojí tečnu, sečnu a tětivu
narýsuje kružnice s daným středem a poloměrem
sestrojí kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické uvede Pythagorovu větu, příklady jejího využití
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh vypočítá třetí stranu trojúhelníku pomocí Pythagorovy
a jednoduchých praktických problémů; využívá
věty
potřebnou matematickou symboliku
účelně používá kalkulačku a tabulky k základním
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary výpočtům
vyřeší praktické úlohy s využitím Pythagorovy věty
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
(zakreslí reálný náčrtek, matematickou symbolikou
základních rovinných útvarů
zapíše řešení příkladu, příklad vyřeší)
u praktických úloh s využitím Pythagorovy věty odhadne
výsledek a ověří jeho reálnost
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové vytvoří síť válce, za využití znalostí o hranolech
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
charakterizuje vlastnosti válce
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles

diagramy (bodové, sloupcové, spojnicové, kruhové)
statistika v praxi

kružnice, kruh vzájemná poloha přímky a kružnice
vzájemná poloha dvou kružnic délka kružnice, obvod
kruhu, obsah kruhu části kružnice a kruhu

pravoúhlý trojúhelník Pythagorova věta

rotační válec, objem, povrch slovní úlohy
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M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
v rovině
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy
s využitím osvojeného matematického aparátu

8. ročník
sestaví vzorečky pro výpočet povrchu a objemu
nakreslí nákres, určí hlavní části

načrtne válec
vypočítá objem a povrch válce
vyřeší slovní úlohy z praxe s využitím znalostí o kružnici
či válci, ve slovní úloze provede náčrtek, matematizaci
problému, jeho řešení a ověření reálnosti výsledku,
potřebné informace vyhledá v tabulkách
sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky zadané několika
prvky
objasní pojem Thaletova kružnice, využije Thaletovu
kružnici v konstrukčních úlohách
používá základní pravidla správného rýsování s důrazem
na přesnost a čistotu projevu
využívá vztahů mezi geometrickými útvary k řešení
konstrukčních úloh
zakreslí náčrtek zadaného úkolu
správně zapíše konstrukční postup s použitím
matematické symboliky
sestrojí tečnu ke kružnici z bodu vně kružnice
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek doplní číselnou, logickou či obrázkovou řadu a určí krok,
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
který řadu doplňuje
předkládaných nebo zkoumaných situací
doplní početní tabulky, čtverce a hvězdice
rozdělí daný geometrický útvar na jiné, jejichž vlastnosti
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých jsou dány
řeší slovní úlohy úsudkem a logikou, vysvětlí způsob
tematických a vzdělávacích oblastí
řešení
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

množiny všech bodů dané vlastnosti (kružnice,
Thaletova kružnice), kružnice s požadovanými
vlastnostmi tečny a sečny kružnice

číselné a logické řady číselné a obrázkové analogie
logické a netradiční geometrické úlohy

9. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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9. ročník






RVP výstupy
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-02 porovnává soubory dat
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
řeší rovnici o dvou neznámých za využití uspořádané
dvojice reálných čísel.
vyřeší vhodnou metodou soustavu dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými. Podle zadání zvolí
výhodnější metodu řešení.
vyřeší slovní úlohy z praxe (provede rozbor slovní úlohy,
vyřeší úlohu, provede zkoušku správnosti svého řešení),
řeší úlohy o pohybu, úlohy o společné práci a výkonech
lidí i strojů, úlohy o směsích
rozezná funkční vztah od jiných vztahů
vysvětlí pojem lineární funkce
vyjádří danou lineární funkci tabulkou, rovnicí i grafem
sestrojí graf lineární funkce s důrazem na přesnost
rýsování
použije funkci při řešení úloh z praxe
určí podmínky, za kterých má lomený výraz smysl
zkrátí a rozšíří lomené výrazy
provede početní operace (+, -, . , : ) s lomenými výrazy
přehledně, stručně zapíše řešení úlohy

Učivo
řešení soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými metodou dosazovací a sčítací (srovnávací rozšiřující učivo) slovní úlohy řešené pomocí soustav
dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými

definice funkce, pojem funkce lineární funkce a její
vlastnosti graf lineární funkce praktické příklady na
lineární funkci grafické řešení soustav dvou rovnic se
dvěma neznámými

lomený výraz podmínky lomeného výrazu rozšiřování
a krácení lomených výrazů sčítání a odčítání lomených
výrazů násobení a dělení lomených výrazů

vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet, uvede příklady
Půjčka, splátka, spoření, úrok. Daň, výpočet. Platební
různých způsobů hotovostního placení, posoudí výhody prostředky, měna, platidlo. Výdělek, zisk, plat, mzda.
a rizika hotovostního a bezhotovostního placení v
konkrétní situaci, na příkladech objasní přednosti a
rizika používání platebních karet, objasní rozdíly mezi
debetní a kreditní platební kartou, vysvětlí rozdíl mezi
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9. ročník
úrokem placeným a přijatým, uvede možnosti půjčení
finančních prostředků, na příkladu vysvětlí, jak nabídka
a poptávka ovlivňuje cenu, vysvětlí způsoby, jak se
stanovuje cena, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako
součet nákladů, zisku a DPH, objasní a používá pojmy
úroková míra, úroková sazba, vypočítá cenu s DPH a bez
DPH, spočítá nutné splátky při půjčkách, objasní složení
platu a mzdy, objasní rozdíl mezi měnovou jednotkou a
platidlem,dělí základní měnové jednotky

5.5 Informační a komunikační technologie
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
0
1
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
0

4

Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmětInformační a komunikační technologiepřipravuje žáky na využívání ICT v jiných
vyučovacích předmětech a umožňuje jim dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti, získat
elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se
ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě.
Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou je vzdělávací
předmět zařazen jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v
informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu
rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
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Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí
internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k
žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací
než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pomáhá žákovi orientovat se ve struktuře a činnosti počítače,
předmětu (specifické informace o předmětu poznat možnosti jeho využití, zacházet s počítačem a jeho přídavnými zařízeními uživatelským způsobem,
důležité pro jeho realizaci)
pracovat s hotovými didaktickými programy, osvojit si základy práce s grafikou a databázemi. Žáci se učí
třídit informace, kriticky je posuzovat a aplikovat v praktickém životě v souladu se zákony o duševním
vlastnictví. Osvojují si základy elektronické komunikace a její zásady. Svým vzdělávacím obsahem předmět
úzce souvisí s průřezovým tématem„Mediální výchova“.
Informační a komunikační technologie je povinný předmět s hodinovou dotací 1 hodina týdně ve 4., 6., 7.
a 8. ročníku. Výuka probíhá v budově školy v odborné učebně vybavené počítači. Při výuce je uplatňována
zásada „jeden počítač pro jednoho žáka“. Z tohoto důvodu se třídy dělí na skupiny podle počtu pracovních
stanic. Žáci mají s dispozici tiskárnu, scanner, digitální fotoaparát, data video projektor a zálohovací
zařízení (disketa, flashdisk, CD a DVD disk).
Integrace předmětů
 Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 při práci uplatňujeme individuální přístup;
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 seznámíme žáky s obecně užívanými termíny, znaky, pravidly, symboly komunikační a informační
kompetence žáků
technologie;
 učíme žáky získávat informace z různých zdrojů;
 vedeme žáka k samostatnému vyhledávání informací dílčích i ucelených;
 v praktických činnostech žáky učíme odlišovat podstatné od nepodstatného.
Kompetence k řešení problémů:
 rozborem dané situace či zadáním úlohy vedeme žáka k rozpoznávání a pojmenování problémů;
 kladením jednoduchých problémových otázek vede žáky k hledání různých způsobů řešení a k
tomu, aby si uvědomili, které z nich jsou efektivní a které nikoliv;
 vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému přemýšleli, řešili jej a
svá řešení zaznamenali.
Kompetence komunikativní:
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Informační a komunikační technologie



zadáváním samostatných prací učíme žáka orientovat se v různých zdrojích informací, získané
informace správně chápat, třídit a vlastními slovy interpretovat;
 cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky prezentovali ostatním
postupy řešení úloh a srozumitelně vysvětlili, proč daný postup zvolili.
Kompetence sociální a personální:
 organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle znalostí a
dovedností jednotlivých členů skupiny;
 máme jasně a pevně stanovena pravidla povinností a práv žáků v počítačové učebně;
 organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadanou úlohu žáci rychle vyřeší, nabídli svoji
pomoc pomalejšímu spolužákovi.
Kompetence občanské:
 povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o informační technologie, o
vyučovací předmět;
Kompetence pracovní:
 důkladným procvičováním a důslednou kontrolou vede žáky ke správnému a bezpečnému užívání
digitálních nástrojů;
 vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si
efektivně naplánovali plnění úkolů.
Informační a komunikační technologie
RVP výstupy
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

4. ročník
ŠVP výstupy
vysvětlí pojmy informatika, informace
uvede příklady informací a zdrojů (klasických a
digitálních), z nichž se informace získává

Učivo
Základy práce s počítačem základní pojmy informační
činnosti-informace, informační zdroje, informační
instituce struktura, funkce a popis počítače a
přídavných zařízení, multimediální využití počítače

popíše počítač, vysvětlí jeho funkce
zapne a správně vypne počítač
pojmenuje přídavná vstupní a výstupní zařízení a uvede,
k čemu se využívají
předvede práci s myší
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ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení

4. ročník
zadá vstupní informace pomocí klávesnice, popíše
funkci některých kláves (enter, esc, del , shift…)
orientuje se v základním uživatelském prostředí
operačního systému Windows, pozná a označí základní
prvky operačního systému
provede základní operace s ikonou (označení, přesun,
zrušení, založení, kopie, přejmenování, otevření ikony
do okna, zavření)
předvede práci s okny (zavření, minimalizace,
maximalizace)
-prakticky předvede základní operace s hlavní nabídkou
(označení a otevření hlavní nabídky, pohyb po hlavní
nabídce, otevření programu z hlavní nabídky, opuštění
hlavní nabídky)
uvede, jak postupovat, či na koho se obrátit v případě
závady počítače
uvede základní pravidla bezpečnosti práce s počítačem,
aktivně je dodržuje
ukáže na jednoduchých příkladech vývoj technologií
vysvětlí pojem zdroj informace.
chápe, jakým způsobem dochází k šíření informací,
zkreslení informací (tichá pošta)
pojmenuje a vysvětlí základní rozdíly mezi e-mail, chat,
telefonování
ví, jak vyhledat informaci, jak zvolit zdroj
dokáže vyhledávat informace pomocí internetového
vyhledávače, zápisem URL adresy, rozšířené
vyhledávání

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a používá základní prvky MS Word a malování ve MS
grafickém editoru
Windows

operační systémy a jejich základní funkce seznámení s
formáty souborů (doc, gif)

jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných
problémech s hardware a software
zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik
spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní
techniky
vývojové trendy informačních technologií společenský
tok informací (vznik, přenos, transformace,
zpracování, distribuce informací) základní způsoby
komunikace (e mail, chat, telefonování)

metody a nástroje vyhledávání informací formulace
požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací
atributy zpracování a využití informací
základní funkce textového a grafického editoru
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6. ročník

RVP výstupy

ŠVP výstupy
vysvětlí pojmy informatika, informace
uvede příklady informací a zdrojů (klasických a
digitálních), z nichž se informace získává
uvede základní pravidla bezpečnosti práce s počítačem,
aktivně je dodržuje
zapne a správně vypne počítač
předvede práci s myší
zadá vstupní informace pomocí klávesnice, popíše
funkci některých kláves (enter, esc, del , shift…)
uvede základní pravidla bezpečnosti práce s PC
vysvětlí pojmy: hardware, software
ukáže a správně pojmenuje základní části počítače,
přídavná a výstupní zařízení počítače; popíše jejich
funkci
vysvětlí pojmy základní deska (motherboard), pevný
disk (harddisk), paměť RAM; vysvětlí funkci těchto částí
počítače
uvede jednotky používané k měření objemu dat nebo
místa na disku (kB, MB, GB)
uvede jednotky používané k měření rychlosti
procesoru
určí formáty souborů podle přípony
spustí a zavře různé typy výukových programů,
předvede práci s těmito programy

Učivo
Základy práce s počítačem informatika, základní
pojmy bezpečnost práce a rizika, prevence rizik
rozdělení počítačů podle užití klávesnice, funkce
kláves, práce s klávesnicí myš, práce s myší

Základy práce s počítačem bezpečnost a hygiena
práce, prevence zdravotních rizik pojem: hardware,
software struktura, funkce a popis počítače (jeho
částí) a přídavných zařízení: počítač (skříň počítače),
monitor (displej, LCD displej), klávesnice, myš, skener,
tiskárna, modem, flash disk, vypínač počítače, tlačítko
Reset, disketová jednotka, jednotka CR-ROM nebo
DVD, USB port, zásuvka napájení, zásuvka pro
monitor, karta (zvuková karta, videokarta) jednotky
používané k měření objemu dat nebo místa na disku
(kB, MB, GB) jednotky charakterizující procesor

operační systémy, jejich základní funkce formáty
souborů (doc, gif, jpg, xls, ppt, pdf, rtf)
Zpracování a využití informací výukové programy,
práce s výukovými programy grafický editor

otevře jednoduchý grafický program, nakreslí v tomto
programu obrázek, obrázek uloží a vytiskne
nakreslí zadaný obrázek za použití kreslících nástrojů a
nástrojů pro kreslení geometrických tvarů
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Informační a komunikační technologie
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony
o duševním vlastnictví
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

6. ročník
vysvětlí pojem: internet, uvede význam internetu
uvede příklad, jak informace vzniká, jak ji lze přenášet,
zpracovat a dále využít
uvede na příkladech, jak se informace (a její
společenský tok) v průběhu historie mění

Vyhledávání informací a komunikace internet jako
zdroj informací společenský tok informací (vznik,
přenos, transformace, zpracování, distribuce
informací) vývojové trendy informačních technologií
(historie a budoucnost) základy práce s internetovým
prohlížečem vyhledávání informací na internetu
základní způsoby komunikace (e mail, chat,
telefonování)

předvede práci s internetovým prohlížečem
otevře stránky pomocí hypertextu
napíše do adresového řádku internetového prohlížeče
danou adresu a stránku otevře
vyhledá požadovanou informaci s pomocí učitele
s pomocí učitele založí svoji e-mailovou adresu
předvede komunikaci pomocí chatu, e mailu, telefonu
(mobilního telefonu – volání, SMS, apod.)
Informační a komunikační technologie
RVP výstupy
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická
pravidla pro práci s textem a obrazem

7. ročník
ŠVP výstupy
napíše požadovaný text, opraví v textu chyby by
textový dokument uloží a vytiskne
označí různé bloky textu myší a některé (řádek, slovo,
celý dokument) klávesnicí
zformátuje text a odstavce
použije ozdobné písmo a různé grafické prvky ke
grafické úpravě dokumentu
v nastavení stránky upraví vzhled dokumentu
využije schránku při práci s textem (při kopírování,
přesouvání)
za pomoci tabulátoru napíše text ve formě tabulky
vloží do dokumentu obrázek, upraví obrázek podle

Učivo
Zpracování textu textový editor -(MS WORD) základy
psaní a editace textu označování bloků formátování
textu formáty odstavce grafické prvky (ozdobné
písmo, obrázky, symboly, kliparty aj.) zobrazení a
nastavení stránky práce se schránkou tabulátory a
jejich užití vkládání a úpravy obrázků tabulky tisk a
úpravy před tiskem
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ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost

7. ročník
potřeby
vytvoří jednoduchou tabulku
vytiskne zpracovaný dokument
na příkladech ukáže možnosti využití počítače v různých
oborech lidské činnosti
vysvětlí pojmy: informace a informatika
uvede, kde se dají informace získat, odliší spolehlivé a
nespolehlivé zdroje, zhodnotí informace z hlediska
závažnosti
vysvětlí, co je internet a objasní způsob přenosu
informací v celosvětové síti, vyhledá informační zdroj
podle adresy

Vyhledávání informací a komunikace informatika jako
vědní obor věrohodnost informací, závažnost a
vzájemné návaznosti informací internet – celosvětová
počítačová síť-práce s internetovým prohlížečem
metody vyhledávání na internetu formulace
požadavku a vyhledávací atributy prezentace výsledků
v podobě grafu uložení informace pro další
zpracování, tisk informace viry a antiviry

formuluje a zapíše požadavek na vyhledání dané
informace v internetovém prohlížeči

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

informaci uloží, vytiskne
vysvětlí, co je počítačový virus, co může virus způsobit a
jak se lze proti němu účinně bránit
vyjmenuje alespoň dva antivirové programy
spustí antivirový program a ověří, zda není počítač
nakažen virem
uvede příklad významné, méně významné a
bezvýznamné informace k zadanému tématu
k aktuální společenské nebo politické otázce najde více
informačních zdrojů a posoudí jejich relaci
uvede příklady nevěrohodných informačních zdrojů

chápe zásady prezentace, dokáže pojmenovat a užít
prvky pro zaujetí posluchačů
vysvětlí způsoby prezentace (on-line, ústní, obrazová
atd.)
vytvoří vlastní (ppt, ) prezentaci na zadané téma

Vyhledávání informací a komunikace hodnota
informací věrohodnost informací a informačních
zdrojů metody a nástroje ověřování informací (řízený
rozhovor, porovnávání a analýza informací)

Prezentace pravidla prezentace hlavní zásady
prezentace způsoby prezentace prezentace informací
(MS PowerPoint) způsoby prezentace informací –
webové stránky, prezentační programy, multimédia)
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7. ročník

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni ovládá animace jednotlivých snímků
informace v textové, grafické a multimediální formě
používá vkládání obrázků a hudebních souborů
prezentuje grafy
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony vysvětlí pojmy: softwarové pirátství, etické kódy
o duševním vlastnictví
využívaní software
objasní, proč internet ne vždy zaručuje pravdivost
informací a že obsahuje informace eticky závadné,
uvede příklady
v textech regionálních tiskovin vyhledá porušení
typografických pravidel a vyjádří se k celkovému
estetickému zpracování textu a obrazu
na vybrané téma ze vzdělávacího obsahu některého
vyučovacího předmětu vytvoří vlastní prezentaci (ppt,
web, aj.) která bude sloužit jako výukový materiál pro
nižší ročníky (u ppt prezentace minimálně10 snímků),
výsledek (srozumitelnost, estetický dojem) prezentace
ověří na vybrané skupině žáků, účastí v soutěži o
nejlepší prezentaci, apod.
Informační a komunikační technologie
RVP výstupy
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací

prezentační program: ukázka, použití, vytvoření
vlastní prezentace
ochrana práv k duševnímu vlastnictví, informační etika
estetická a typografická pravidla

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE struktura prezentace dodržování
autorských práv úprava obrázků věrohodnost
informací prezentace a animace v MS PowerPoint
možnosti pomoci zkušenější osoby

8. ročník
ŠVP výstupy
vysvětlí, k čemu se užívá tabulkový editor, jaké
informace zpracovává a uvede příklad tabulkového
editoru
vysvětlí základní pojmy: buňka, list, typy dat
předvede základní operace s buňkami (vyplňování,
editace)
vytvoří jednoduchý vzorec a s jeho pomocí zpracuje
číselná data
vytvoří tabulku
danou tabulku prezentuje v podobě grafu
ukáže na příkladech způsoby prezentace informací

Učivo
Zpracování a využití informací tabulkový editor (MS
EXCEL) základní pojmy (buňka, list, typy dat) vytvoření
tabulky vkládání a editace dat jednoduché výpočty
jednoduché vzorce (suma, průměr, rank-pořadí)
absolutní odkaz prezentace výsledků v podobě grafu
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8. ročník

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni vysvětlí rozdíly mezi typy grafických editorů (bitmapové
informace v textové, grafické a multimediální formě
a vektorové grafické editory)
v grafickém programu vytvoří obrázek;obrázek upraví,
uloží a vytiskne

grafický editor, Zoner Photo studio bitmapové a
vektorové grafické editory vytvoření a úprava obrázku
v bitmapové grafice vytvoření a úprava obrázku ve
vektorové grafice
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