12. Přílohy pro školní rok 2017/2018
12.1.

Nepovinné předměty
Nepovinné předměty ve školním roce 2017/2018

Nabídka nepovinných předmětů
Anglický jazyk

1. ročník

2. ročník

1

1

Cvičení z českého jazyka

6. až 9. ročník

1

Anglický jazyk
Charakteristika předmětu Anglický jazyk
Základním cílem výuky angličtiny v 1. a 2. třídě je seznámení dětí s cizím jazykem, probuzení zájmu žáka o cizí jazyk a o vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu.
Pozornost se soustřeďuje zejména na osvojení zvukové podoby jazyka a na zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou na podkladě rozvíjení základů řečových
dovedností.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Anglický jazyk
Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje v 1. a 2. ročníku jako nepovinný předmět s časovou dotací 1 hodina týdně v 1. ročníku a 2 hodiny ve 2. ročníku. Vzhledem
k zátěži, kterou představuje výuka cizího jazyka v 1. ročníku, může být tato hodina rozdělena na 2 celky, které dohromady tvoří 45 minut.
Obsahem předmětu je pro děti blízká slovní zásoba:
- zvířata
- barvy
- hračky
- anglická abeceda
- číslovky do 10
- ovoce, zelenina

- oblečení
Sjednocujícím metodickým prvkem všech těchto témat je hra a melodie. Žáci si pomocí tematických písniček, říkanek a her osvojují výše uvedenou slovní zásobu a
jednoduché větné vazby: „Jsem“, „Mám“, „Nemám“, „Mám rád“, „Nemám rád“ atd.
Cvičení z českého jazyka
Charakteristika předmětu Cvičení z českého jazyka
Základním cílem nepovinného předmětu Cvičení z českého jazyka je opakování a procvičování základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě. Je
prioritně určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy.
0bsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cvičení z českého jazyka
Nepovinný předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje na 2. stupni s časovou dotací dvě hodiny týdně a tematicky navazuje na očekávané výstupy vyučovacího předmětu
Český jazyk (Jazyková výchova) v jednotlivých ročnících. Předmět využívá formy práce založené na individuální a skupinové práci, žáci vyhledávají informace potřebné
k řešení jazykových cvičení, používají gramatické přehledy učiva, jazykové příručky a slovníky. Učitel vede žáky ke zvládnutí základních mluvnických jevů, při výuce pracuje
s materiály určenými pro žáky s vývojovými poruchami učení. Žákům poskytuje ihned zpětnou vazbu, povzbuzuje je a pozitivně motivuje.

12.2.

Změny v učebním plánu

Od školního roku 2017/2018 nebudou realizovány volitelné vzdělávací obsahy, disponibilní časová dotace bude určena k posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích
oblastí a vzdělávacích oborů nad rámec minimální časové dotace a k realizaci průřezových témat.
Z organizačních důvodů ( přístavba školy) bude vyučovací předmět Informatika přesunut z pátého ročníku do šestého ve školním roce 2018/2019, v pátém ročníku bude
posílena výuka vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět o 1 hodinu a v šestém ročníku vyučovací předmět Výchova k občanství a ke zdraví o 1 hodinu, který bude zaměřen na
realizaci průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.

Učební plán pro I. stupeň
Vzdělávací
Oblast

Vzdělávací
obor

Jazyk a
jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Cizí jazyk
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační
technologie
Člověk a jeho svět

Umění a
kultura
Člověk a zdraví

Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Tělesná
výchova

Člověk a svět práce
Celková povinná časová dotace
z toho disponibilní časová dotace
* DČD disponibilní časová dotace

Učební plán pro 1. stupeň
Ročník
Vyučovací
předmět
1.
2.
3.
4.
Český jazyk

8+1

8+2

Anglický jazyk
Matematika

4

4+1

5.

Celkem
předměty

Z toho
DČD*

7+2

5+2

5+2

42

9

3+1

3+1

3+1

12

3

4+1

4+1

4+1

24

4

1

0

12

0
0
0

Informatika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Tělesná
výchova
Pracovní
činnosti

2

1

2

1

2

1

1,5
1,5

2
2

1

1

0
12

1

1

1

2

2

0

2

2

2

2

2

10

0

1

1

1

1

1

5

0

20
0

22
2

25
4

25
4

26
4

118
14

16

Učební plán pro II. stupeň

Vzdělávací
Oblast

Vzdělávací
obor

Jazyk a
jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Cizí jazyk
Další cizí jazyk
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační
technologie
Dějepis
Člověk a
společnost

Člověk a
příroda

Umění a
kultura
Člověk a zdraví

Výchova k
občanství

Učební plán pro 2. stupeň
Vyučovací
předmět
6.
Český jazyk

3+2

4+1

4+1

Anglický jazyk

3

3

Německý jazyk
Matematika

0
3+1

0+2
4+1

Dějepis
Výchova
k občanství a
ke zdraví
Finanční
gramotnost
Fyzika

Chemie

Chemie

Přírodopis
Zeměpis
Hudební
výchova

Přírodopis
Zeměpis
Hudební
výchova

Výtvarná
výchova

Výtvarná
výchova

Tělesná
výchova
Výchova ke
zdraví

Tělesná
výchova
Výchova
k občanství a
ke zdraví
Pracovní
činnosti

9.

Celkem
předměty

Z toho
DČD*

4+1

20

5

3

3

12

0

0+2
4+1

0+2
4 +1

6
17

0
4

1

1

0

Informatika

Fyzika

Člověk a svět práce

Ročník
7.
8.

2

2

3

2+1

10

1

0,5+0,5

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0

0

0

0+1

1

1

2

2

1+1

1

7

1

2

2

4

0

2
2

1+1
2

1+1
1+1

1+1
1+1

7
8

3
2

1

1

1

1

4

0

2

2

1

1

6

0

2

2

2

2

8

0

0,5+0,5

0,5

0,5

0,5

2

0,5

1

1

1

0

3

0

Volitelné předměty

0

0

0

0

0

0

Celková povinná časová dotace
28
30
32
32
122
18
z toho disponibilní časová dotace
4
5
7
8
24
Poznámka: V 6. – 9. ročníku je vyučován předmět Výchova k občanství a ke zdraví, který vznikl integrací předmětů Výchova k občanství a Výchova ke zdraví.

Poznámky k učebnímu plánu
Český jazyk
V 6. až 9. ročníku je předmět členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu.
Předmět je posílen v 6. ročníku o 2 hodiny z DČD a v 7. až 9. ročníku o 1 hodinu z DČD. Disponibilní hodiny jsou v 6. až 8. ročníku určeny k realizaci povinného vzdělávacího
obsahu. V 9. ročníku je disponibilní hodina využita podle aktuálních potřeb dané třídy k přípravě na přijímací zkoušky nebo k upevňování základního učiva.

Další cizí jazyk
Vyučovací předmět Německý jazyk je zařazen do 7. – 9. ročníku s dvouhodinovou časovou dotací. Pro výuku Dalšího cizího jazyka bylo využito 6 disponibilních hodin.
Matematika
V 6. až 9. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z DČD, v 6. – 8. ročníku je hodina určena k realizaci povinného vzdělávacího obsahu a v 9. ročníku je hodina využita podle
aktuálních potřeb dané třídy k přípravě na přijímací zkoušky nebo k upevňování základního učiva.
Dějepis
V 9. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z DČD, hodina je určena k posílení výuky dějin 20. století s důrazem na vzdělávání žáků v problematice moderních dějin.
Výchova k občanství a ke zdraví
Předmět vznikl integrací očekávaných výstupů oborů RVP ZV Výchova k občanství a Výchova ke zdraví. Současně část očekávaných výstupů je naplňována v předmětech
Dějepis, Zeměpis, Informatika a Pracovní činnosti.
Fyzika
V 8. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z DČD k realizaci povinného vzdělávacího obsahu.
Přírodopis
V 7. až 9. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z DČD k realizaci povinného vzdělávacího obsahu a průřezového tématu Environmentální výchova, v 9. ročníku k opakování
učiva probraného v nižších ročnících.
Zeměpis
V 8. a 9. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z DČD k realizaci povinného vzdělávacího obsahu.
Finanční gramotnost
V 9. ročníku je od školního roku 2013/2014 jedna disponibilní hodina věnována realizaci předmětu Finanční gramotnost, který rozvíjí orientaci žáků ve světě financí.

12.3.
12.3.1.

Změny v obsahovém vymezení vyučovacích předmětů
Německý jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk
Německý jazyk je vyučovací předmět, který je druhým povinným cizím jazykem pro všechny žáky naší školy. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům snižovat jazykové a
komunikační bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě, tak v dalším studiu a budoucím pracovním uplatnění.
Vede žáka k pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné
kulturní tradice a respektovat je. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance vytváří podmínky pro spolupráci škol na
mezinárodních projektech.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Německý jazyk
V rámci výuky Německého jazyka na naší škole poskytujeme základy cizojazyčného vzdělávání, na které budou žáci moci navázat během studia na jakékoli střední škole.
Prvořadé je především probuzení zájmu žáka o studium cizího jazyka a o vytváření pozitivního vztahu k 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 písemně se vyjadřovat. Výklad prvků jazykového systému je
omezen na nezbytné minimum, slovní zásoba je volena na základě frekvence a zájmu dětí staršího školního věku. Metody a formy práce jsou založeny na pozorování,
poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře. Učebnice obsahuje nejen přehledy gramatiky a slovník, ale i řadu textů z různých oblastí života dětí daného věku a seznamuje
je s životem, zvyky a povinnostmi jejich vrstevníků v několika zemích všech světadílů.
Významnou úlohou vyučujícího je podněcovat a oceňovat aktivitu žáků, jejich invenci a tvůrčí přístup k činnostem.
Třídy jsou děleny na 2 skupiny dle jazykové úrovně žáků.
Vyučovací předmět se vyučuje ve 7. – 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny.
Do vyučovacího předmětu jsou začleněna tato průřezová témata: OSV, VMEGS, EV, MeV, MuV.

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Německý jazyk
KOMPETENCE K UČENÍ

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
- žáci propojují získané poznatky do širších celků
- žáci poznávají smysl a cíl učení
Učitel:
- vede žáky k ověřování výsledků
- vede žáky k individuální zodpovědnosti za své vzdělání a za svou
budoucnost – příprava na celoživotní učení
- učení práce s chybou
- využívá pozitivní motivace při hodnocení
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace
- žáci jsou schopni pochopit problém
- žáci vyhledávají adekvátní informace
Učitel:
- klade vhodné otázky
- umožní volný přístup k informačním zdrojům
žáci komunikují na odpovídající úrovni
žáci umí naslouchat základním vyjádřením v anglickém jazyce druhých lidí
a vhodně na ně reagovat
Učitel:
- vede žáky k samostatnému vyjadřování v jednoduchých větách
- vytváří příležitostí pro komunikaci mezi žáky
- vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve
dvojicích apod.
- žáci spolupracují ve skupině
- žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- žáci jsou schopni sebekontroly
Učitel:
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili
své činnosti
- podněcování žáků k argumentaci
-

KOMPETENCE OBČANSKÉ

KOMPETENCE PRACOVNÍ

- žáci respektují názory ostatních
- žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace
Učitel:
- vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů
- vede žáky k diskusi
- vede žáky ke vzájemnému naslouchání si
- žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci
Učitel:
- napomáhá při cestě ke správnému řešení
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Německý jazyk
2.stupeň
1. Poslech s porozuměním
žák
1.1. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
1.2. rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální podporu
1.3. rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat
2. Mluvení
žák
2.1. se zapojí do jednoduchých rozhovorů
2.2. sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
2.3. odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá
3. Čtení s porozuměním
žák
3.1. rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
3.2. rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
3.3. rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
4. Psaní
žák
4.1. vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
4.2. napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
4.3. stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Německý jazyk
Německý jazyk – 7. roč.
Konkretizovaný výstup
Konkretizované učivo
Žák:
slovesa heissen, sein v 1. a 2. osobě
- pozdraví, představí se, zeptá se
j.č.,
na jméno a věk, počítá do 20
oznamovací věta
- představí svou rodinu, získá a
otázky, tázací zájm. wer, wie
poskytne informace o další osobě
-

-

-

-

-

poskytuje a získává informace o
rodinných poměrech

3.os. j.č. a mn.č. v přít. čase, osobní
zájmena ve 3. os., člen určitý,
přivlastňovací zájmena 1. a 2. os. j.č.
charakterizuje osobu
muž. a žen. rodu, předložka von
počítá od 20 nahoru, sdělí svůj i
cizí věk a telefonní číslo, ptá se na přít. č. „haben“, zdvoř. „Sie“
4.pád (bez detailů), slovesné tvary
tyto údaje, klade otázky
haben, zdvořilostí forma, otázky
dospělé osobě
doplňovací a zjišťovací
zeptá se vrstevníků na počet
přít. č. haben, heissen, wohnen
členů rodiny, bydliště
W-otázky
jednotlivých osob a sám odpoví
osobní zájmena v 1. a 2. osobě mn.č.,
lokalizuje město v nějaké zemi
tázací zájmeno wo, předložky in a bei
podstatné jméno a urč. i neurč. člen
pojmenuje místnosti v domě,
zeptá se na ně a popíše je, zeptá ve všech rodech, ukazovací zájmeno
das, tázací zájmeno was, zápor nicht a
se na předměty a odpovídá (i
kein
negativně
tvar möchte, idiom Wie geht´s?,
zeptá se, jak se komu daří a sám
osobní zájmena mir, dir, Ihnen
odpovídá, nabídne pití, přijme a
sloveso haben, čtvrtý pád, zápor kein,
odmítne tuto nabídku, vyjádří své
sloveso mögen (částečně)
přání, zálibu
řekne, zda má či nemá domácí
zvíře, zeptá se vrstevníků, mluví o
tom, co zvířata ráda jí

Průřezová témata

Vazby, přesahy
OVO: 1.1, 2.1
OVO: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1

OSV Poznávání lidí – vzájemné
poznávání se ve skupině

OVO: 1.2, 2.2, 3.2, 4.2

OVO: 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 2.3, 3.3

VMEGS Objevujeme Evropu a svět –
naše vlast a Evropa

OVO: 1.3, 2.3, 3.3, 4.2
OVO: 2.3, 3.3

MuV Kulturní diference – jedinečnost OVO: 1.3, 2.3, 3.2
každého člověka a jeho individuální
zvláštnosti

Německý jazyk – 8. roč.
Konkretizovaný výstup
Žák:
- zeptá se na původ lidí, na znalost
cizích jazyků a odpovídá, řekne, v
jaké zemi se mluví jakým jazykem

-

-

zeptá se a odpoví, zda, jak dlouho
se dívá na televizi, zda má rád
konkrétní pořad, zeptá se a
odpoví na otázku Kolik je hodin?

-

popíše, co dělá celý týden, zeptá
se na totéž kamaráda
zeptá se a odpoví, kdy se koná
určitá akce

-

Průřezová témata

Vazby, přesahy

sloveso sprechen v přítomném čase,
názvy států, jazyků, neosobní forma
man, posunutý podmět, tázací zájm.
woher, předložka aus, aus der

VMEGS Objevujeme Evropu a svět –
naše vlast a Evropa

OVO 1.3, 2.3, 3.3, 4.3

přítomný čas slovesa essen, nehmen,
zeptá se, co kdo chce k jídlu a k
pití, vyjádří vlastní přání, odmítne čtvrtý pád s neurčitým členem, zápor EV Lidské aktivity a problémy
životního prostředí – ekologické
jídlo či pití, objedná si něco k jídlu kein, keine, keinen
zemědělství, odpady
a pití, zeptá se na cenu a tuto
otázku zodpoví
sloveso brauchen, finden, čtvrtý pád
se členem určitým, tvoření množného
popíše, co má v penálu, co
čísla, příslovečné určení času (am
potřebuje, tutéž otázku zodpoví
Montag)

-

-

Konkretizované učivo

zeptá se vrstevníků na jejich
koníčky, mluví o svých koníčcích,
řekne, co umí, potřebuje, musí

přítomný čas slovesa sehen, osobní
MeV Fungování a vliv médií ve
zájmena 4.p. 3. os. j. a mn.č.,
společnosti
struktura es gibt + čtvrtý pád,
určování času ofic., předl. um, ot.
wann, um wieviel Uhr
přítomný čas slovesa fahren, slovesa s
odlučitelnou předponou, tázací
zájmeno wohin, předložka in + 4.p.,
příslovečné určení času s předložkami
um, am, Uhr a Stunde, wann, wie
lange
přítomný čas způsobových sloves
können, müssen, wollen
přivl. zájm. 1. a 4.p.
sloveso gehören, wem gehört, nicht -

OSV Poznávání lidí – vzájemné
poznávání se ve skupině
VDO Občanská společnost a škola –

OVO: 1.3, 2.3, 3.3, 4.3

OVO: 2.3, 3.3, 4.3

OVO: 1.3, 2.3, 3.3, 4.3

OVO 2.3, 3.3, 4.2

-

sondern

škola jako model

Konkretizované učivo

Průřezová témata

řekne, komu patří/nepatří nějaká
věc, identifikuje předmět

Německý jazyk – 9. roč.
Konkretizovaný výstup
Žák:
- zeptá se a sdělí, kam pojede kdo
na prázdniny, zeptá se na počasí,
odpoví

-

-

příslovečné určení místa (in, an,
nach), příslovečné určení času (im,
am), (měsíce, roční období), wann,
warum

Vazby, přesahy

VMEGS Evropa nás zajímá – zážitky a OVO 2.3, 3.3, 4.2
zkušenosti z Evropy a ze světa, zvyky
a tradice národů Evropy
MuV Multikulturalita – význam cizího
jazyka jako nástroje dorozumění a
letopočty, datum, rozk. způs. 2.os.j.č., celoživotního vzdělávání
zeptá se a sdělí, kdy má kdo
způsobové sloveso sollen, sloveso
OVO 1.3, 2.2, 4.3
narozeniny, kdy zemřela nějaká
werden,
rozkazovací
způsob,
wen?,
známá osobnost, zeptá se na
osobní zájmena ve 4. pádu, für + 4.p.,
radu, názor
otázky Wenn?
OVO 1.3, 2.2, 4.3
3. pád čl. urč., rozk. způsob 2. os.
zeptá se a sdělí, co ho bolí, popíše
mn.č., zdvořilostní tvar
lidské tělo, pojmenuje základní
vedl. věty (částečně)
OVO 1.3, 2.3, 3.3, 4.3
bolesti, požádá o radu, doporučí,
minulý čas (částečně)
zeptá se na radu, názor

12.3.2.

Pracovní činnosti
Pracovní činnosti 6. ročník

Ve spolupráci se Střední školou uměleckou a řemeslnou Nový Zlíchov je realizována část očekávaných výstupů tematického okruhu Práce s technickými materiály.
Žáci absolvují 1x za dva týdny dvouhodinový blok výuky v uvedené střední škole.
Konkretizovaný výstup
Žák:
- ovládá jednoduché pracovní
postupy při základních
činnostech v domácnosti,
orientuje se v návodech
k obsluze běžných domácích
spotřebičů
- správně zachází
s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně
údržby, provádí běžnou
domácí údržbu
- sestaví jednoduchý rozpočet
domácnosti, uvede hlavní
příjmy a výdaje domácnosti
- rozliší pravidelné a
jednorázové příjmy a výdaje,
zváží nezbytnost jednotlivých
výdajů
- objasní princip vyrovnaného,
schodkového a přebytkového
rozpočtu
- vysvětlí, jak se bránit
v případě porušení práv
spotřebitele
- provádí jednoduché operace
platebního styku a domácího

Konkretizované učivo
Provoz a údržba domácnosti
-Provoz domácnosti:voda, teplo,
světlo, hygienické požadavky na
zařízení, oslunění, světlení, větrání a
vytápění bytu
-Údržba a úklid domácnosti:
úklid bytu, úklidové prostředky
a postupy,
domácí spotřebiče, provoz a
údržba, drobné opravy
domácí elektronika, sdělovací
technika- funkce, ovládání, užití,
ochrana, údržba
-Odpad a jeho recyklace
-Finance a provoz domácnosti:
rozpočet, příjmy, výdaje, platby,
úspory, hotovostní a bezhotovostní
platební styk, ekonomika domácnosti,
základní práva spotřebitelů
-Údržba oděvů a textilií v domácnosti:
praní prádla, žehlení prádla, drobné
opravy, ukládání šatstva
-Péče o rostliny-pokojové, balkonové,
venkovní
-Chovatelství-domácí zvířectvo a jeho
potřeby
-Příprava pokrmů a stolování
-Bezpečnost v domácnosti: hygiena,

Průřezová témata

Vazby, přesahy
OVO:5.1,5.2,5.3
OSV Rozvoj pozornosti a soustředění Př Úrazy,prevence,význam rostlin a
jejich prevence, fyziologie rostlin
VDO Pravidla bezpečné práce, vlastní Che Chemie a společnost, ochrana
životního prostředí
odpovědnost,
F Elektrický proud
ekonomika domácnosti, odpady
Voz Vztah člověk a společnost

MeV Odborné časopisy
VMEGS Módní trendy v Evropě a ve
světě
MuV Tolerance k jiným tradicím
národů

-

-

-

-

účetnictví
provede, vyřeší zadaný
pracovní úkol správně a ve
stanoveném rozsahu i
termínu
bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče, dodržuje
bezpečnostní pravidla a
předpisy
dodržuje základní hygienická
pravidla
poskytne první pomoc při
úrazu
dodržuje základní zásady
péče o pracovní a životní
prostředí
provádí jednoduché práce se
dřevem
volí vhodné nářadí a
pomůcky
řeší jednoduché technické
úkoly
připraví vlastní jednoduchý
náčrt výrobku

bezpečnostní předpisy, první pomoc
při úrazu, bezpečnost a ochrana při
práci
-Ochrana pracovního a životního
prostředí

Práce s technickými materiály
Vlastnosti materiálu, užití v praxi
(dřevo)
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje
pro ruční opracování

12.3.3. Tělesná výchova

Výuka plavání je na základě rozhodnutí MŠMT od 1. 9. 2017 na ZŠ povinná, základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu
nejméně 40 vyučovacích hodin, v našem ŠVP je výuka plavání zařazena do 2. a 3. ročníku po 20 hodinách.
1. etapa 1. – 3. ročník

Konkretizovaný výstup
- zvládá základní přípravu organismu
před pohybovou aktivitou
- zná protahovací a napínací cviky,
cviky pro zahřátí a uvolnění
- spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti
- dbá na správné držení těla při
různých činnostech i provádění cviků
- dbá na správné dýchání
zná kompenzační a relaxační cviky
uplatňuje zásady pohybové hygieny

Konkretizované učivo
Příprava ke sportovnímu výkonu –
příprava organismu, zdravotně
zaměřené činnosti

Vazby, přesahy
OVO: 1.1, 1.4

OVO: 1.1, 1.2, 1.4.
Cvičení během dne, rytmické a
kondiční formy cvičení pro děti –
jednoduché tanečky, základy
estetického pohybu

- zná a užívá základní tělocvičné
pojmy – názvy pohybových činností,
tělocvičného nářadí a náčiní
- zná pojmy z pravidel sportů a
soutěží
- rozumí povelům pořadových cvičení Tělocvičné pojmy-komunikace v Tv
a správně na ně reaguje
- dodržuje pravidla bezpečnosti při
sportování v tělocvičně, na hřišti,
v přírodě, ve vodě
- zná a reaguje na smluvené povely,
gesta, signály pro organizaci činnosti
- používá vhodné sportovní oblečení a
sportovní obuv
Bezpečnost při sportování
jedná v duchu fair-play
- spolupracuje při jednoduchých
týmových a pohybových činnostech a
soutěžích
umí přihrávky jednoruč a obouruč

Průřezová témata

Základy sportovních her - míčové hry
a pohybové hry, pohybová tvořivost a
využití netradičního náčiní při cvičení,
organizace při tělesné výchově,

OVO: 1.5

OVO: 1.1, 1.4, 1.5

OVO: 1.1, 1.2, 1.3

nacvičuje vybíjenou
- zná cviky na zdokonalení obratnosti
a pohotovosti
je schopen soutěžit v družstvu
umí se dohodnout na spolupráci a
jednoduché taktice družstva a
dodržovat ji
- je si vědom porušení pravidel a
následků pro sebe družstvo
- pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně
reaguje

pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových činností –
her a soutěží, zásady jednání a
chování

- zná techniku hodu kriketovým
míčkem
- zná taktiku při běhu na delší
vzdálenost, při běhu terénem s
překážkami
- nacvičí správnou techniku skoku
z místa

Základy atletiky- rychlý běh, skok do
dálky, hod míčkem, rozvoj různých
forem rychlosti, vytrvalosti, síly a
pohyblivosti a koordinace pohybu

OVO: 1.1, 1.2, 1.5

- učí se šplhat na tyči
Základy gymnastiky -cvičení na nářadí
- zvládne cvičení na žíněnce –kotouly, a s náčiním odpovídající velikosti a
stoj na hlavě apod.
hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly
- provádí přitahování do výše čela na
hrazdě
- naučí se správnou techniku odrazu
z můstku při cvičení na koze
- projevuje přiměřenou radost
z pohybové činnosti, samostatnost,
odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti
- respektuje zdravotní handicap
- zná význam sportování pro zdraví
- zvládne základní kroky některých
lidových tanců
- seznámí se s dětských aerobikem

Vztah ke sportu – zásady jednání a
chování – fair play

OVO: 1.2, 1.4, 1.5

OVO: 1.1, 1.4

- seznámí se s kondičním cvičením
s hudbou
- zvládne techniku jednoho
plaveckého stylu
- provádí skoky do vody

Základní plavecká výuka-základní
plavecké dovednosti, jeden plavecký
způsob, hygiena plavání

OVO: 1.16,1.17

OVO: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5
Základy bruslení a lyžování

12.4.

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Základní škola Charlotty Masarykové se připojuje k programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO).
Školní program EVVO vychází ze Státního programu EVVO v ČR, který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 1048/2000, z Metodického pokynu MŠMT v EVVO ve
školách a školských zařízeních, podle nového Metodického pokynu MŠMT k zajištění EVVO č. j. 16745/2008-22 ze dne 27. října 2008.
Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti, výchovou působení na jeho emoční stránku (city, vůle), osvětou se pak označují speciální způsoby
předávání informací. Naše škola se zaměřuje na všechny tyto tři aspekty EVVO: snaží se o vyvážené působení na rozumovou (např. chápání různých souvislostí) i citovou
(např. formování kladného vztahu k přírodě) složku osobností žáků, stejně tak se snaží i o popularizační předávání z hlediska EVVO relevantních informací (např. třídění
odpadů, úspory energií v domácnosti i ve škole).
EVVO klade důraz na poznávání životního prostředí (přírodního i umělého, živého i neživého) člověka, na uvědomování si nezbytnosti zachování podmínek života, na
poznávání vztahu člověka a životního prostředí. V rámci EVVO naší školy zdůrazňujeme jak tradiční pojetí ekologické výchovy chápané jako biologická disciplína (vztahy mezi
organizmy a prostředím a vztahy mezi organizmy navzájem v ekosystémech), tak také vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj (dále jen VTUR), které se zaměřuje na
vzájemnou interakci a souvislosti mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními aspekty rozvoje společnosti (nejde tedy o čistě biologickou disciplínu, ale o výrazně
interdisciplinární přístup s přesahy do společenských věd, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství).
Naše škola při plánování EVVO sleduje dva druhy cílů:
a. vzdělávací a výchovné cíle žáků (je rozvedeno podrobně v další části dokumentu),
b. rozvojové a organizační cíle školy, které jednak podmiňují vzdělávání žáků, jednak mají význam pro provoz a rozvoj školy (určení koordinátorů EVVO, důraz na
zájmové vzdělávání žáků, další vzdělávání pedagogických pracovníků, environmentálně vhodný provoz školy a školního areálu, spolupráce školy s okolím).
Naše základní škola je umístěna v prostředí zeleně v poklidné vilové čtvrti a patří k malým školám. Spojuje tak výhody venkovské a městské školy, čehož lze využít i v rámci
naplňování cílů EVVO: poblíž se nachází přírodní rezervace Chuchelský háj, PP Nad Závodištěm, NPP Barrandovské skály s naučnou stezkou, PP Homolka s významnou
technickou památkou Pacoldovou vápenkou, PP Krňák, Dalejské a Prokopské údolí, PP Radotínské skály a PR Radotínské údolí, malá lesní ZOO v Chuchelském háji. Dále
poloha školy umožňuje intenzivní spolupráci se Střední školou dostihového sportu a jezdectví ve Velké Chuchli, ekologickými organizacemi (např. Tereza, Podhoubí, Toulcův
dvůr, Lesy hl. města Prahy, Koniklec), ZOO Praha, Botanická zahrada hl. města Prahy.
Mezi základní všeobecné vzdělávací cíle naší školy v oblasti EVVO patří:
- porozumění vzájemným vztahům mezi člověkem a životním prostředím
- dosažení znalostí k ochraně a zlepšování životního prostředí
- dosažení vhodných dovedností k ochraně a zlepšování životního prostředí

-

dosažení přiměřených postojů k ochraně a zlepšování životního prostředí
dosažení relevantních dlouhodobých návyků k ochraně a zlepšování životního prostředí
utváření hierarchie životních hodnot slučitelných s trvale udržitelným rozvojem
utváření šetrného životního stylu jedinců a trvale udržitelných vzorců chování jednotlivců, skupin i společnosti jako celku

V oblasti konkrétních kompetencí rozvíjených v rámci EVVO naší školy patří:
1. Kompetence k učení:
- volíme netradiční a nové formy výuky založené na pozorování přírody a živých organizmů
- vedeme žáky k získávání informací z různých zdrojů (encyklopedie, atlasy, klíče, internet) a k jejich prezentaci
- vedeme k učení se od jednodušších pojmů ke složitějším
2. Kompetence k řešení problémů:
- předkládáme žákům problémy z oblasti ochrany přírody
- hledáme různé varianty řešení problémů životního prostředí
- diskutujeme nad modelovými příklady či příklady z praxe
- vedeme žáky ke schopnosti kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním
prostředím
- pracujeme s denním tiskem, časopisy, internetovým zpravodajstvím, nacházíme zde
problémy, témata či kauzy relevantní z hlediska EVVO pro náš region, diskutujme se
žáky o možnostech řešení na základě seriozního rozboru veřejně dostupných
informačních zdrojů
- vedeme žáky ke kritickému myšlení,
- učíme žáky zpracovat referát na téma EVVO samostatně i ve skupinách
- respektujeme právo žáků na odlišný názor, nesprávné názory se snažíme logicky vyvrátit
- diskutujeme o odpovědnosti člověka za změny v přírodě a o možnostech nápravy
3. Komunikativní kompetence:
- pořádáme setkání a diskuse s odborníky na téma ochrana přírody a problematiky životního prostředí
- vyžadujeme, aby žáci jasně formulovali svůj názor, srozumitelně odpovídali na otázky a tvořili souvislé úvahy týkající se přírody a trvale udržitelného života
- aktivně využíváme kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje řešení problémů životního prostředí
- účastníme se biologické olympiády
4. Kompetence sociální a personální:
- umožňujeme žákům vyzkoušet různé role v týmu
- zkoumáme a vyhledáváme odpovědi na úkoly ve skupinách

-

vhodné laboratorní práce řešíme ve skupinách
prezentujeme získané poznatky, řešení projektů a problémů před třídními kolektivy
vedeme žáky k diskusi na dané téma

5. Kompetence občanské:
- vedeme žáky ke znalostem přírodních a kulturních hodnot ve svém okolí, k chápání příčin a následků jejich poškozování, k porozumění jedinečnosti svého regionu a
jeho potřeb
- učíme je uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry,
ekonomické, sociální a ekologické provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich příčinám
- vysvětlujeme vývoj vztahu člověka a přírody, problémy životního prostředí od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak i vývoj do budoucnosti
- vedeme žáky k odpovědnému jednání vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a k aktivní účasti na ochraně životního prostředí včetně zapojení do
souvisejících veřejných diskusí a rozhodování o využívání krajiny
- projevujeme pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňujeme svébytnou hodnotu a krásu přírody a krajiny,
hodnotíme různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči přírodě.
Dosahování stěžejních cílů EVVO naší školy je realizováno prostřednictvím činností a aktivit probíhajících ve škole samotné a prostřednictvím spolupráce se vzdělávacími
organizacemi specializujícími se na oblast EVVO (např. nestátní neziskové organizace a centra a střediska ekologické výchovy), tedy formou formálního vzdělávání. Škola
však klade také důraz na volno-časové aktivity žáků (organizace zájmových kroužků, exkurze, výlety), zde se tedy EVVO uplatňuje formou neformálního vzdělávání a informálního učení.
K realizaci EVVO pak naše škola konkrétně využívá zejména:
- kurzy a jiné ucelené učební celky zaměřené na EVVO
- školní ekologické projekty, projektové dny
- vícedenní pobytové programy zaměřené na EVVO
- poznávání okolního prostředí školy a širšího regionu
- popularizační exkurze a výstavy na vědeckých pracovišť v regionu (Akademie věd ČR, Přírodovědecká fakulta UK, Pedagogická fakulta UK)
- spolupráci s obcí, rodiči, místními sdruženími a spolky
- výuku v terénu a také v zařízeních mimo školu
- krmení lesní zvěře (sběr kaštanů)
- externí výukové programy ve střediscích ekologické výchovy apod.
- vzdělávací programy muzeí, správ CHKO, ZOO, občanských sdružení apod.
- kurzy, semináře a specializační studia pro koordinátory EVVO
- třídění odpadu na škole a jednorázové akce zaměřené na sběr druhotných surovin (např. hliníku)
- účast žáků na soutěžích a olympiádách relevantních z hlediska EVVO
- pořádání soutěží pro žáky školy s tematikou EVVO
- vzhled a úpravu tříd, chodeb a dalších prostor školy (zlepšení prostředí školy, výmalba)

-

nástěnky s ekologickou tématikou
výsadbu stromů v okolí školy, čištění vodních toků v okolí školy
šetření energií
pedagogický sbor jde žákům příkladem ve svém každodenním životě (např. užívá šetrných způsobů dopravy do zaměstnání, třídí odpady, hospodárně využívá energii
a další přírodní zdroje při provozu školy)
zkvalitnění technického zázemí výuky (moderní technika, např. interaktivní tabule, dataprojektory)
Den Země (22. 4.), Světový den bez aut, Evropský týden mobility, Světový den životního prostředí
stravovací návyky a pitný režim,
prezentace EVVO naší školy směrem k rodičovské populaci a širší veřejnosti (webové stránky, regionální tisk)
venkovní areál při výuce ekologie a k odpočinku

12.5. Očekávané výstupy pro žáky vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
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ČESKÝ JAZYK, cizí jazyk, další cizí jazyk

Český jazyk a literatura
1. stupeň
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období
Žák
ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty
ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
ČJL-3-1-08p zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon a správné tvary písmen
ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky
ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby
ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost
ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty

Očekávané výstupy – 2. období
Žák
ČJL-5-1-05p, ČJL-5-1-10p vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích
ČJL-5-1-05p má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování
ČJL-5-1-07p v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči
ČJL-5-1-09p popíše jednoduché předměty, činnosti a děje
ČJL-5-1-09p opisuje a přepisuje jednoduché texty
ČJL-5-1-09p píše správně a přehledně jednoduchá sdělení
ČJL-5-1-09p píše čitelně a úpravně, dodržuje vzdálenosti mezer mezi slovy
ČJL-5-1-09p ovládá hůlkové písmo
tvoří otázky a odpovídá na ně

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
1. stupeň
Očekávané výstupy – 1. období
Žák

ČJL-3-2-01p zná všechna písmena malé a velké abecedy
ČJL-3-2-01p rozpoznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky
ČJL-3-2-01p tvoří slabiky
ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky
ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech
Očekávané výstupy – 2. období
Žák
ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa
ČJL-5-2-06p dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle postoje mluvčího
ČJL-5-2-08p 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 dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě
správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
1. stupeň
Očekávané výstupy – 1. období
Žák
ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně
ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací
při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost

Očekávané výstupy – 2. období
Žák
ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p dramatizuje jednoduchý příběh
ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního představení podle daných otázek
ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché osnovy
ČJL-5-3-02p určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti
ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše
rozlišuje pohádkové prostředí od reálného
ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu

2. stupeň
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
Žák
ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule s porozuměním; reprodukuje text
ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk
ČJL-9-1-09p; ČJL-9-1-10p 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

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
Žák
ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého pravopisu
ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní zájmena; časuje slovesa
ČJL-9-2-04p; ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk
ČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od souvětí
ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami a předložkami
ČJL-9-2-07p zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis
ČJL-9-2-07p zná a zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
Žák
ČJL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, hledá a pokouší se najít jeho hlavní myšlenku
ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení
ČJL-9-3-06p rozezná základní literární druhy a žánry
ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury
má pozitivní vztah k literatuře

Anglický jazyk
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Anglický jazyk

1. stupeň
Očekávané výstupy – 1. období
1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Žák
CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka
Očekávané výstupy – 2. období
2. POSLECH S POROZUMĚNÍM
Žák
CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování
3. MLUVENÍ
Žák
CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje
CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk
CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména pokud má k dispozici vizuální oporu)

4. ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Žák
CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
5. PSANÍ
Žák
- je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka
2. stupeň
6. POSLECH S POROZUMĚNÍM
Žák
CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají osvojených tematických okruhů
CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby
7. MLUVENÍ

Žák
CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby
8. ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Žák
CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
9. PSANÍ
Žák
CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby
Německý jazyk
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Německý jazyk
2.stupeň
1. Poslech s porozuměním
Žák
DCJ-9-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka
DCJ-9-1-02p rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování
DCJ-9-1-03p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů (zejména jména a věku)
rozumí jednoduchým pokynům učitele
2. Mluvení
Žák
DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas
DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a věk
3. Čtení s porozuměním
Žák
DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

4. Psaní
Žák
DCJ-9-4-02p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby

Matematika a její aplikace
Matematika
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Matematika a její aplikace
1. stupeň
1. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období
Žák
M-3-1-01p porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20
M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100
M-3-1-02p zná matematické operátory + , - , =, <, > a umí je zapsat
M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20
M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 umí rozklad čísel v oboru do 20
Očekávané výstupy (OVO) - 2. období
Žák
M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1000
M-5-1-02p sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla
M-5-1-02p zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100
M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách
M-5-1-03p tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100
M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy
M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla umí používat kalkulátor
2. ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy (OVO) – 1. období
Žák
M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek
M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20
zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu
uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi
Očekávané výstupy (OVO) – 2. období
Žák
M-5-2-01p vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu
M-5-2-02p orientuje se a čte v jednoduché tabulce
určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času v běžných situacích

-

umí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času
uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi

3. GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy (OVO) – 1. období
Žák
M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit
M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují
M-3-3-02p umí používat pravítko
Očekávané výstupy (OVO) – 2. období
Žák
M-5-3-01p znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary
M-5-3-02p měří a porovnává délku úsečky
M-5-3-02p vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
M-5-3-03p sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-05p určí osu souměrnosti překládáním papíru
pozná základní tělesa

4. NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Očekávané výstupy (OVO) – 2. období
Žák
M-5-4-01p řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na matematických postupech
2. stupeň
5. ČÍSLO A PROMĚNNÁ
Očekávané výstupy (OVO)
Žák

M-9-1-01p písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla, dělí se zbytkem
M-9-1-01p pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá vyjádření vztahu celek – část (zlomek, desetinné číslo, procento)
M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní početní operace
M-9-1-02p provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
M-9-1-02p píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 1 000 000
M-9-1-05p používá měřítko mapy a plánu
M-9-1-06p řeší jednoduché úlohy na procenta
zvládá orientaci na číselné ose
6. ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
M-9-2-01p vyhledává a třídí data
M-9-2-02p porovnává data
M-9-2-04p vypracuje jednoduchou tabulku
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu
zvládá početní úkony s penězi
7. GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
M-9-3-03p vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce
M-9-3-04p vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu
M-9-3-05p provádí jednoduché konstrukce
M-9-3-06p zná a rýsuje základní rovinné útvary
M-9-3-08p sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti
M-9-3-10p vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce
M-9-3-11p sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12p načrtne základní tělesa
M-9-3-12p zobrazuje jednoduchá tělesa
odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky sčítá a odčítá úsečky
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
používá technické písmo
čte jednoduché technické výkresy a rozumí jim

8. NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
M-9-4-01p samostatně řeší praktické úlohy
M-9-4-01p hledá různá řešení předložených situací
M-9-4-02p aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí
využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh

Informační a komunikační technologie
Informatika
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Informační a komunikační technologie
1. stupeň
1. ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
Očekávané výstupy (OVO) - 1. a 2. období
Žák
ICT-5-1-01p ovládá základní obsluhu počítače
ICT-5-1-02p dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou
2. VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE

Očekávané výstupy (OVO) - 1. a 2. období
Žák
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
3. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Očekávané výstupy (OVO) – 1. a 2. období
Žák
ICT-5-3-01p pracuje s výukovými a zábavnými programy podle pokynu

2. stupeň
4. VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
ICT-9-1-01p vyhledává potřebné informace na internetu; dodržuje pravidla zacházení s výpočetní technikou; osvojí si základy elektronické komunikace
5. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým editorem; využívá vhodné aplikace; zvládá práci s výukovými programy
ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-05p vyhledává potřebné informace na internetu
dodržuje pravidla zacházení s výpočetní technikou

ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Člověk a jeho svět

1. stupeň
1. Místo, kde žijeme
1. období
Žák
ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy
ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy
ČJS-3-1-03p zná nejvýznamnější místa v okolí
2. období
Žák
ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany
ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě
ČJS-5-1-04p zná region, ve kterém bydlí, jeho pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti
ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest
ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České republiky
2. Lidé kolem nás
1. období
Žák
ČJS-3-2-01p zná role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy
ČJS-3-2-01p má osvojené základy společenského chování
ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně
ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům
ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti

2. období
Žák
ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě)
ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých
ČJS-5-2-03p zná základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy
ČJS-5-2-04p používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a vrácené peníze
ČJS-5-2-04p porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, uvede příklady rizik půjčování peněz
ČJS-5-2-04p sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady základních příjmů a výdajů

3. Lidé a čas
1.období
Žák
ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase
ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních činností
ČJS-3-3-02p, ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti
2.období
Žák
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p zná významné události, které se vztahují k regionu a kraji
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky v okolí svého bydliště
4. Rozmanitost přírody
1. období
Žák
ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat
ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami
ČJS-3-4-03p provede jednoduchý pokus podle návodu

2. období
Žák
ČJS-5-4-01p na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé přírody
ČJS-5-4-02p popíše střídání ročních období
ČJS-5-4-03p zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-05p zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná domácí zvířata
ČJS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí
ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, které přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují
ČJS-5-4-06p reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných událostech
ČJS-5-4-07p provádí jednoduché pokusy se známými látkami

5. Člověk a jeho zdraví

1.období
Žák
ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a pocity; zvládá ošetření drobných poranění
ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského těla
ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro účastníka silničního provozu
ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových
linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
2. období
Žák
ČJS-5-5-01p uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související s preventivní ochranou zdraví a zdravého životního stylu
ČJS-5-5-02p rozlišuje jednotlivé etapy lidského života
ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události
ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou dopravní situaci na hřišti
ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky
ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc
ČJS-5-5-08p uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Dějepis
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Dějepis
2. stupeň

1.
ČLOVĚK V DĚJINÁCH
Žák
D-9-1-01p chápe význam dějin jako možnost poučit se z minulosti

2.
POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
Žák
D-9-2-01p má představu o rozdílech ve způsobu života pravěkých a současných lidí
D-9-2-01p podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby a kultovní předměty

3.
NEJSTARŠÍ CIVILIZACE, KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY
Žák
D-9-3-01p uvědomuje si souvislosti mezi přírodními podmínkami a vývojem starověkých států
D-9-3-03p, D-9-3-04p popíše život v době nejstarších civilizací

4.
KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA
Žák
D-9-4-03p uvede první státní útvary na našem území
D-9-4-03p má základní poznatky z období počátků českého státu
D-9-4-04p zná úlohu a postavení církve ve středověké společnosti
D-9-4-04p charakterizuje příčiny, průběh a důsledky husitského hnutí
D-9-4-05p rozeznává období rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské
D-9-4-05p uvede nejvýraznější osobnosti přemyslovského a lucemburského státu

5.
OBJEVY A DOBÝVÁNÍ, POČÁTKY NOVÉ DOBY
Žák
D-9-5-03p popíše důsledky objevných cest a poznávání nových civilizací pro Evropu
D-9-5-04p, D-9-5-05p má přehled o zásadních historických událostech v naší zemi
D-9-5-04p, D-9-5-05p pojmenuje nejvýraznější osobnosti českých dějin v novověku

6.
Žák

MODERNIZACE SPOLEČNOSTI

D-9-6-03p má přehled o jednotlivých historických událostech v naší zemi v 19. století
D-9-6-03p zná nejvýznamnější osobnosti českých dějin 19. století
D-9-6-04p rozlišuje rozdíly ve způsobu života společnosti jednotlivých historických etap
7.
MODERNÍ DOBA
Žák
D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky první světové války
D-9-7-01p, D-9-7-05p má základní poznatky o vzniku samostatné Československé republiky

8.
ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT
Žák
D-9-8-01p, D-9-8-02p popíše průběh a důsledky 2. světové války a politický a hospodářský vývoj v poválečné Evropě
D-9-8-04p chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie v naší vlasti

Výchova k občanství a ke zdraví
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Výchova ke zdraví
2. stupeň
Žák
VZ-9-1-01p chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny
VZ-9-1-03p uvědomuje si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím
VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-05p projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy
VZ-9-1-07p dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňuje zásady správné výživy a zdravého stravování
VZ-9-1-08p svěří se se zdravotním problémem

VZ-9-1-13p dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a provozováním hazardních her
VZ-9-1-13p uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy
VZ-9-1-14p zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí
VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní čísla
VZ-9-1-16p chová se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky využívá základní znalosti první pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Výchova k občanství
1. ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Žák
VO-9-1-03p kriticky přistupuje k projevům vandalismu
VO-9-1-06p má osvojeny nezbytné dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí
VO-9-1-07p respektuje mravní principy a pravidla společenského soužití
VO-9-1-07p uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích a rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a porušování společenských norem
VO-9-1-08p rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům
VO-9-1-08p respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti
VO-9-1-09p je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie
2. ČLOVĚK JAKO JEDINEC
Žák
VO-9-2-01p chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním uplatněním
VO-9-2-04p formuluje své nejbližší plány

3. ČOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
Žák
VO-9-3-02p má základní informace o sociálních, právních a ekonomických otázkách rodinného života a rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků
VO-9-3-02p sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v

hospodaření domácnosti, vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi
VO-9-3-03p na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet
VO-9-3-04p uvede příklady služeb, které banky nabízejí občanům
VO-9-3-07p uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany
4. ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO
Žák
VO-9-4-02p má základní znalosti o podstatě a fungování demokratické společnosti
VO-9-4-02p chápe státoprávní uspořádání České republiky, zákonodárných orgánů a institucí státní správy
VO-9-4-02p uvede symboly našeho státu a zná způsoby jejich užívání
VO-9-4-04p zná základní práva a povinností občanů
VO-9-4-05p na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek nebo službu
VO-9-4-05p uvede příklady, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele
VO-9-4-06p má základní informace o sociálních, právních a ekonomických otázkách rodinného života a rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků
VO-9-4-08p uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a důsledky protiprávního jednání
VO-9-4-09p vyřizuje své osobní záležitosti vč. běžné komunikace s úřady; v případě potřeby požádá vhodným způsobem o radu
VO-9-4-10p rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy
VO-9-4-10p v krizových situacích využívá služeb pomáhajících organizací
5. MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT
žák
VO-9-5-01p ví o právech občanů ČR v rámci EU a způsobech jejich uplatňování
VO-9-5-01p, VO-9-5-02p uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má ČR vztah, a ví o výhodách spolupráce mezi státy
VO-9-5-06p uvede příklady mezinárodního terorismu

ČLOVĚK A PŘÍRODA
Fyzika
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO)
1. LÁTKY A TĚLESA
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
F-9-1-01p změří v jednoduchých konkrétních případech vhodně zvolenými měřidly důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa – délku, hmotnost, čas
2. POHYB TĚLES, SÍLY
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
F-9-2-01p pozná, zda je těleso v klidu či pohybu vůči jinému tělesu
F-9-2-02p zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného přímočarého pohybu těles při řešení jednoduchých problémů
F-9-2-04p rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla
F-9-2-05p předvídá změnu pohybu těles při působení síly
F-9-2-06p aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při řešení jednoduchých praktických problémů
3. MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
F-9-3-01p využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení jednoduchých praktických problémů
4. ENERGIE
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
F-9-4-02p zná vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem (bez vzorců)
F-9-4-03p rozpozná vzájemné přeměny různých forem energie, jejich přenosu a využití
F-9-4-04p rozezná v jednoduchých příkladech teplo přijaté či odevzdané tělesem
F-9-4-05p pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí

5. ZVUKOVÉ DĚJE
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
F-9-5-01p rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz
F-9-5-02p posoudí vliv nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka
6. ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE
Očekávané výstupy (OVO)

Žák
F-9-6-01p sestaví podle schématu jednoduchý elektrický obvod
F-9-6-02p zná zdroje elektrického proudu
F-9-6-03p rozliší vodiče od izolantů na základě jejich vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji a zařízeními; zná druhy magnetů a jejich praktické
využití; rozpozná, zda těleso je či není zdrojem světla
F-9-6-07p zná způsob šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí; rozliší spojnou čočku od rozptylky a zná jejich využití
7. VESMÍR
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
F-9-7-01p objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb Měsíce kolem Země
F-9-7-02p rozliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
- zná planety sluneční soustavy a jejich postavení vzhledem ke Slunci
- si osvojí základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese a jejím postavení ve vesmíru

Chemie
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Chemie
1. Pozorování pokus a bezpečnost práce
Žák
CH-9-1-01p rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek
CH-9-1-02p pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými nebezpečnými látkami
CH-9-1-03p reaguje na případy úniku nebezpečných látek
rozpozná přeměny skupenství látek
2. Směsi
Žák
CH-9-2-01p pozná směsi a chemické látky
CH-9-2-02p rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném životě
CH-9-2-05p rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich použití
CH-9-2-06p uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí
3. Částicové složení látek a chemické prvky
Žák
CH-9-3-02p zná nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché chemické sloučeniny a jejich značky
CH-9-3-03p rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné vlastnosti

4. Chemické reakce
Žák
CH-9-4-01p pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických reakcí
5. Anorganické sloučeniny
Žák
CH-9-5-01p popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a zná vliv těchto látek na životní prostředí
CH-9-5-03p orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku univerzálním indikátorovým papírkem
- poskytne první pomoc při zasažení pokožky kyselinou nebo hydroxidem
6. Organické sloučeniny
Žák
CH-9-6-02p zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie
CH-9-6-02p zná příklady produktů průmyslového zpracování ropy
CH-9-6-06p uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v potravě z hlediska obecně uznávaných zásad správné výživy

7. Chemie a společnost
Žák
CH-9-7-01p ví o využívání prvotních a druhotných surovin
CH-9-7-03p zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem k životnímu prostředí a zdraví člověka

Přírodopis
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Přírodopis
2. stupeň
1. OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
P-9-1-01p orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozlišuje základní projevy a podmínky života
P-9-1-03p zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav rostlin i živočichů
P-9-1-04p rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy
P-9-1-07p ví o vlivu virů a bakterií v přírodě a na člověka
má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích
pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka
2.BIOLOGIE HUB
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
P-9-2-01p rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby podle charakteristických znaků
P-9-2-03p pozná lišejníky

3.BIOLOGIE ROSTLIN
Očekávané výstupy /OVO /
Žák
P-9-3-02p porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a zná funkce jednotlivých částí těla rostlin
P-9-3-03p ví o základních rostlinných fyziologických procesech a o jejich využití
P-9-3-03p zná význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich pěstování
P-9-3-04p rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce
P-9-3-05p popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí

4.BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
P-9-4-01p porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
P-9-4-02p rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní zástupce
P-9-4-03p odvodí na základě vlastního pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí

P-9-4-04p ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy
využívá zkušeností s chovem vybraných domácích živočichů k zajišťování jejich životních potřeb

5.BIOLOGIE ČLOVĚKA
Očekávané výstupy /OVO /
Žák
P-9-5-01p popíše stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce
P-9-5-02p charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka
P-9-5-03p popíše vznik a vývin jedince
P-9-5-04p rozliší příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
P-9-5-05p zná zásady poskytování první pomoci při poranění

6.NEŽIVÁ PŘÍRODA
Očekávané výstupy /OVO /
Žák
P-9-6-01p popíše jednotlivé vrstvy Země
P-9-6-02p pozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny
P-9-6-03p rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů
P-9-6-04p rozeznává některé druhy půd a objasňuje jejich vznik
P-9-6-06p ví o významu vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi

7.ZÁKLADY EKOLOGIE
Očekávané výstupy /OVO /
Žák
P-9-7-01p uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-7-02p rozliší populace, společenstva, ekosystémy a objasní základní princip některého ekosystému
P-9-7-03p vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech
P-9-7-04p popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich důsledky
P-9-7-04p pozná kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí

8. PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
Očekávané výstupy / OVO /
Žák
P-9-8-01p využívá metody poznávání přírody osvojované v přírodopisu
P-9-8-02p dodržuje základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody

Zeměpis
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Zeměpis
1. GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
Z-9-1-02p rozumí základní geografické, topografické a kartografické terminologii
Z-9-1-04p získá osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, umí ho popsat a určit jednoduché vazby, vyjádří, co mu prospívá a škodí
2. PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
Z-9-2-02p objasní důsledky pohybů Země
Z-9-2-04p ví o působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a na lidskou společnost
Z-9-2-04p ví o působení přírodních vlivů na utváření zemského povrchu
3. REGIONY SVĚTA
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
Z-9-3-02p vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány
Z-9-3-03p rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů
Z-9-3-03p charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a vybraných států

4. SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
Z-9-4-02p ví, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských sídel
vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu a rekreace
5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
Z-9-5-01p umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z-9-5-02p zná příklady přírodních a kulturních krajinných složek
Z-9-5-03p uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí
6. ČESKÁ REPUBLIKA
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
Z-9-6-01p vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti (regionu) podle bydliště nebo školy
Z-9-6-02p charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu
Z-9-6-03p určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední státy
Z-9-6-03p zná přírodní podmínky České republiky, popíše povrch a jeho členitost
Z-9-6-03p uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva
Z-9-6-04p vyhledá na mapách jednotlivé kraje České republiky a charakterizuje hospodářské poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti

7. TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
Z-9-7-01p ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
Z-9-7-03p uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě

ČLOVÉK A ZDRAVÍ
Tělesná výchova
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Tělesná výchova
1. stupeň
1. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ, ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ A ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Očekávané výstupy (OVO) – 1. období
Žák
TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti
TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny základní hygienické návyky při pohybových aktivitách
projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám
zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů
Očekávané výstupy (OVO) – 2. období
Žák
TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snaží se začleňovat pohyb do denního režimu
TV-5-1-02p zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a schopností
TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti
TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti
TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play
zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla
zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy
2. stupeň
2. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních
lokomocí
TV-9-1-03p cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení
TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem
TV-9-1-04p vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity
TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného
TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu
využívá základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy
chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými testy, změří úroveň své tělesné zdatnosti

3. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
TV-9-2-01p zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků

4. ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Očekávané výstupy (OVO)
Žák
TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka
TV-9-3-02p naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při
sportu
TV-9-3-03p dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka
TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je
TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
1. UMĚNÍ A KULTURA
1.1.Hudební výchova
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Hudební výchova
1. stupeň
Očekávané výstupy – 1. období (OVO)
Žák
HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty
HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu
HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické změny
HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku
pozorně vnímá jednoduché skladby

Očekávané výstupy - 2. období (OVO)
Žák
HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem
HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s hudbou
HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje
HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a barvy
pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb
správně hospodaří s dechem při interpretaci písní - frázování
2. stupeň
Žák
HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata
HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a umělé písně
HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry
pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru
uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z jejich děl

1.2.Výtvarná výchova
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Výtvarná výchova
1. stupeň

1. období
Žák
VV-3-1-01–05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu
VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí
učitele)
VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům

2. období
Žák
VV-5-1-01–07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr
VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, barevný
kontrast), uplatňuje je podle svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i umělecké produkce i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele)
VV-5-1-03p, VV-5-1-04p při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie
VV-5-1-06p vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i uměleckého díla
2. stupeň
Žák
VV-9-1-01–08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru
VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve
výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci
VV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotí a
prezentuje výsledek své tvorby, porovnává jej s výsledky ostatních
VV-9-1-06p vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity

2. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
2.1.Pracovní činnosti
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Člověk a svět práce
1. stupeň
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Očekávané výstupy - 1. období (OVO)
Žák
ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
Očekávané výstupy - 2. období (OVO)
Žák
ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu
ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při drobném poranění

2. KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
Očekávané výstupy -1. období (OVO)
Žák
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
Očekávané výstupy - 2. období (OVO)
Žák
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při drobném úrazu
- zná funkci a užití jednoduchých pracovních nástrojů a pomůcek

3. PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Očekávané výstupy - 1. období (OVO)
Žák

ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho výsledky
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

Očekávané výstupy – 2. období (OVO)
Žák
ČSP-5-3-01p zná základní podmínky a postupy pro pěstování vybraných rostlin
ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská pozorování
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu na zahradě
4. PŘÍPRAVA POKRMŮ
Očekávané výstupy -1. období (OVO)
Žák
ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
Očekávané výstupy - 2. období (OVO)
Žák
ČSP-5-4-01p zná základní vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování při stolování
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
uplatňuje zásady správné výživy

2. stupeň
1. PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
Žák
ČSP-9-4-01p provádí jednoduché operace platebního styku
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-4-03p správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, provádí drobnou domácí údržbu, používá vhodné prostředky při práci v domácnosti
ČSP-9-4-04p dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií

2. PŘÍPRAVA POKRMŮ
Žák
ČSP-9-2-01 používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
ČSP-9-5-02p připraví jednoduché pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-03p dodržuje základní principy stolování a obsluhy u stolu
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

3. SVĚT PRÁCE
Žák
ČSP-9-8-01p zná pracovní činnosti vybraných profesí a má přehled o učebních oborech a středních školách
ČSP-9-8-02p posoudí své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace přihlédnutím k potřebám běžného života
ČSP-9-8-03p využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného dalšího vzdělávání
ČSP-9-8-04p prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání
byl seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů
byl seznámen s možnostmi využití poradenské pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání

