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I. Úprava charakteristiky školního vzdělávacího programu
V kapitole Charakteristika ŠVP se nahrazují části Zabezpečení výuky žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných (str. 10
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ŠVP) novým obsahem (viz strany 8 až 10 této úpravy). Současně se ruší celá 2. úprava ŠVP
z 11. 11. 2009 a části I. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami –
doplnění a II. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných – doplnění z 8. úpravy ŠVP
z 25. 8. 2015.
II. Úprava učebního plánu a poznámek k učebnímu plánu
Kapitoly Učební plán (str. 18 ŠVP) a Poznámky k učebnímu plánu (str. 19 ŠVP) se
nahrazují novým obsahem (viz strany 11 a 12 této úpravy). Současně se ruší část I. Úprava
učebního plánu z 5. úpravy ŠVP z 25. 8. 2011 a část I. Úprava učebního plán a poznámek
k učebnímu plánu z 6. úpravy ŠVP z 26. 8. 2013.
III. Úprava ve vyučovacím předmětu Český jazyk
Dochází ke změně formulace těchto očekávaných výstupu: z „pečlivě vyslovuje,
opravuje svou nesprávnou výslovnost“ na „pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost“, z „seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý text“ na „seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh“, z „odůvodňuje a píše správně i,í/ y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách
i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech, slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě,
vě, mě, slova s ú/ů, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování“ na „odůvodňuje a píše správně i,í/ y, ý po tvrdých a
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech, slova se
skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev, slova s ú/ů, velká písmena na
začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování“, z
„rozlišuje vyjadřování v próze a poezii, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění“ na
„rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění“, z
„vyhledává základní skladební dvojici“ na „vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné
základní skladební dvojici označuje základ věty“, z „zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu, zvládá morfologický pravopis“ na „zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu", z „pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a využívá přitom
výrazových prostředků“ na „pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a
využívá přitom různých výrazových prostředků“. Dílčí očekávané výstupy, učivo a průřezová
témata přiřazená k těmto výstupům se nemění.
IV. Vyučovací předmět Anglický jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu, výchovně vzdělávací strategie, očekávané
výstupy, dílčí očekávané výstupy, učivo a průřezová témata (str. 50 až 60 ŠVP) se postupně
nahrazují novým obsahem (viz strany 13 až 34 této úpravy). Od školního roku 2016/2017 ve
3., 4. a 5. ročníku, od školního roku 2017/2018 v 6. ročníku, od školního roku 2018/2019 v 7.
ročníku, od školního roku 2019/2020 v 8. ročníku a od školního roku 2020/2021 v 9. ročníku.
Současně se ruší část I. Přesuny výstupů a učiva ve vyučovacím předmětu anglický jazyk z 1.
úpravy ŠVP z 25. 8. 2009 a Anglický jazyk – druhý cizí jazyk z Přílohy č. 1 – Volitelné
předměty (str. 2 až 5 Přílohy č. 1).
V. Vyučovací předmět Německý jazyk
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Charakteristika vyučovacího předmětu, výchovně vzdělávací strategie, očekávané
výstupy, dílčí očekávané výstupy, učivo a průřezová témata (str. 60 až 68 ŠVP) se nahrazují
novým obsahem (viz strany 35 a 42 této úpravy). Současně se ruší část Německý jazyk –
druhý cizí jazyk z Přílohy č. 1 – Volitelné předměty (str. 6 až 8 Přílohy č. 1).
VI. Vyučovací předmět Ruský jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu, výchovně vzdělávací strategie, očekávané
výstupy, dílčí očekávané výstupy, učivo a průřezová témata se nově zařazují (viz strany 43 až
50 této úpravy). Současně se ruší část Ruský jazyk – druhý cizí jazyk z Přílohy č. 1 –
Volitelné předměty (str. 9 až 11 Přílohy č. 1).
VII. Úprava ve vyučovacím předmětu Matematika
Dochází ke změně formulace těchto očekávaných výstupu: z „užívá různé způsoby
kvantitativního vyjádření vztahu část-celek“ na „užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek-část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem,
procentem)“, z „charakterizuje a třídí základní geometrické útvary“ na „charakterizuje a
třídí základní rovinné útvary“, z „zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti
základních rovinných útvarů při řešení úloh jednoduchých prakt. problémů“ na „zdůvodňuje
a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku“, z
„určuje a charakterizuje základní prostorové útvary, analyzuje jejich vlastnosti“ na „určuje a
charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti“, z „určuje
vztah přímé a nepřímé úměrnosti“ na „určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti“, z
„poznává soubory dat“ na „porovnává soubory dat“, z „využívá pojem množina bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh“
na „využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh“ a z „užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek, nalézá různá řešení“ resp. „užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení
problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací“ na „užívá logickou
úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných
nebo zkoumaných situací“. Dílčí očekávané výstupy, učivo a průřezová témata přiřazená
k těmto výstupům se nemění.
VIII. Úprava ve vyučovacím předmětu Prvouka
Dochází k rozšíření některých očekávaných výstupů a učiva (viz strana 51 této úpravy).
IX. Úprava ve vyučovacím předmětu Přírodověda
Dochází k rozšíření některých očekávaných výstupů a učiva (viz strana 52 této úpravy).
X. Úprava ve vyučovacím předmětu Vlastivěda
Dochází k rozšíření některých očekávaných výstupů a učiva (viz strana 53 této úpravy).
XI. Úprava ve vyučovacím předmětu Dějepis
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Dochází ke změně formulace těchto očekávaných výstupu: z „objasní souvislosti mezi
událostmi Francouzské revoluce a napoleonských válek a rozbitím starých společenských
struktur v Evropě“ na „objasní souvislosti mezi událostmi francouzské revoluce na jedné
straně a napoleonských válek a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně
druhé“, z „na příkladech demonstruje zneužití techniky v 1. sv. válce a jeho důsledky“ resp.
„na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 2. sv. válce a jeho důsledky“ na „na
příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky“. Dílčí
očekávané výstupy, učivo a průřezová témata přiřazená k těmto výstupům se nemění.
XII. Vyučovací předmět Občanská výchova
Dochází k rozšíření některých očekávaných výstupů a učiva (viz strany 54 až 57 této
úpravy).
XIII. Úprava ve vyučovacím předmětu Fyzika
Učivo z 6. ročníku Gravitační síla, gravitační pole se přesouvá do 7. ročníku, naopak
učivo 7. ročníku Hustota látek se přesouvá do 6. ročníku. Učivo z 9. ročníku Základy
akustiky se přesouvá do 8. ročníku. Spolu s učivem se přesouvají i očekávané výstupy, dílčí
očekávané výstupy a průřezová témata.
Učivo Základní poznatky o elektřině původně zařazené do 8. ročníku se částečně
zařazuje do 6. ročníku a částečně ponechává v 8. ročníku (viz stran 58 této úpravy).
V učivu Síla. Skládání sil se pojem „určenost síly“ nahrazuje pojmem „vzájemné
působení těles“.
Průřezové téma „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Evropa
a svět nás zajímá“ se přidává k učivu Účinky síly na těleso, Základy hydrostatiky, Práce a
výkon, Energie tělesa, Teplo, Základní poznatky o elektřině, Elektromagnetické jevy a
polovodiče, Základy akustiky, Základy optiky, Jaderná fyzika a elektromagnetická záření a
Vesmír, základy astronomie. K učivu Základy aerostatiky se přidávají průřezová témata
„Řešení problémů a rozhodovací dovednosti“ (OSV) a „Základní podmínky života“ (EV).
XIV. Úprava ve vyučovacím předmětu Chemie
V části „Výchovně vzdělávací strategie“ se ke Strategii směřující ke kompetenci k učení
u odrážky „směřujeme žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek“
přidává „(v souladu s předpisy danými GHS jsme symboly nebezpečnosti nahradili
piktogramy vyjadřujícími nebezpečnost látek (R - věty jsou nahrazeny H - větami (hazard
statements) a dříve používané S - věty jsou nahrazeny P - větami (precautinonary
statements))“
Dochází ke změně formulace těchto očekávaných výstupu: z „navrhne postupy a
prakticky provede oddělování složek směsí v praxi“ na „navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsí o známém složení, uvede příklady oddělování složek v praxi“, z
“porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů a posoudí vliv
významných zástupců těchto látek na životní prostředí“ na „porovná vlastnosti a použití
vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných
zástupců těchto látek na životní prostředí“, z „porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných kyselin a hydroxidů a posoudí vliv významných zástupců těchto látek
na životní prostředí, vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede opatření, kterými jim lze předcházet;
orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem“ na
„porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin a hydroxidů a posoudí
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vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí, vysvětlí vznik kyselých dešťů,
uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet; orientuje
se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede
příklady uplatňování neutralizace v praxi“ a z „orientuje se ve výchozích látkách a
produktech fotosyntézy a koncových produktech biochemického zpracování; určí podmínky
postačující pro aktivní fotosyntézu; uvede příklady zdrojů sacharidů“ na „orientuje se ve
výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktech biochemického
zpracování, především bílkovinách, tucích, sacharidech; určí podmínky postačující pro
aktivní fotosyntézu; uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů“. Dílčí
očekávané výstupy, učivo a průřezová témata přiřazená k těmto výstupům se nemění.
XV. Úprava ve vyučovacím předmětu Přírodopis
Dochází ke změně formulace těchto očekávaných výstupu: z „rozlišuje příčiny,
případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby“ na „rozlišuje
příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby,
objasní význam zdravého způsobu života“, z „aplikuje předlékařskou první pomoc při
poranění a jiném poškození těla“ na „aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození
těla“ a z „uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení
života na Zemi“ na „uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a
charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy,
jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi“. K tomuto očekávanému
výstupu se přidává učivo: „Mimořádné události způsobené přírodními vlivy – příčiny vzniku
mimořádných událostí, přírodní světové katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události
v ČR (povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi.“
Ostatní dílčí očekávané výstupy, učivo a průřezová témata přiřazená k těmto výstupům se
nemění.
XVI. Úprava ve vyučovacím předmětu Zeměpis
Dochází ke změně formulace těchto očekávaných výstupu: z „uplatňuje v praxi zásady
bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě“ na „uplatňuje v praxi zásady bezpečného
pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a
jednání při mimořádných událostech“. Dílčí očekávané výstupy, učivo a průřezová témata
přiřazená k těmto výstupům se nemění.
XVII. Úprava ve vyučovacím předmětu Hudební výchova
Z 1. etapy se vypouští očekávané výstupy „orientuje se v jednoduchém zápisu skladby“
a „chápe roli posluchače“. Dochází ke změně formulace očekávaného výstupu „orientuje se
v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji
realizuje“ na „realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou,
tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not“. Dílčí
očekávané výstupy a učivo přiřazené k tomuto výstupu se nemění.
XVIII. Úprava ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví
Dochází ke změně formulace těchto očekávaných výstupu: z „respektuje přijatá
pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery; pozitivní komunikací a kooperací přispívá
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k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě)“ na
„respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě“, z „vysvětlí pravidla členů komunity - rodina,
škola, vrstevnická skupina, obec, spolek“ na „vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu
(vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví“, z „usiluje v rámci
svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví“ na „usiluje v rámci svých možností a
zkušeností o aktivní podporu zdraví; posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví“, z „vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje
o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí„ na „vyjádří vlastní názor k
problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí;
uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem
a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc“, z „projevuje odpovědný vztah k sobě
samému, pravidlům životního stylu“ na „projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k
vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na
programech podpory zdraví v rámci školy a obce“, z „vysvětlí na příkladech přímé
souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím, vysvětlí vztah mezi uspokojováním
základních lidských potřeb a hodnotou zdraví“ na „vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím, respektuje změny v období dospívání, vhodně
na ně reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví, vysvětlí vztah mezi uspokojováním
základních lidských potřeb a hodnotou zdraví“, z „projevuje odpovědné chování v situacích
ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech, v případě potřeby poskytne
první pomoc“ na „projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční
dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví, a osobního bezpečí; v případě potřeby
poskytne adekvátní první pomoc; uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany
v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí“, z „v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné
sexuální chování“ na „respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou,
morálkou a pozitivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování“ K tomuto očekávanému výstupu se přidává učivo:
„Sexualita jako součást formování osobnosti, zdrženlivost, promiskuita.“ Ostatní dílčí
očekávané výstupy, učivo a průřezová témata přiřazená k těmto výstupům se nemění.
XIX. Úprava ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova
Dochází ke změně formulace těchto očekávaných výstupu: z „Uplatňuje hlavní zásady
hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech a soutěžích“ na „Uplatňuje hlavní zásady
hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech a soutěžích ve známých prostorech školy“ a
z „Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve
škole i v místě bydliště. Samostatně získává informace.“ Na „Orientuje se v informačních
zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště. Samostatně
získává potřebné informace.“. Dílčí očekávané výstupy, učivo a průřezová témata přiřazená
k těmto výstupům se nemění.
XX. Úprava ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti
Očekávané výstupy, dílčí očekávané výstupy, učivo a průřezová témata v 6. až 9.
ročníku (str. 244 a 245 ŠVP) se nahrazují novým obsahem (viz strany 59 až 66 této úpravy).
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ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
K žákům se speciálními vzdělávacími potřebami přistupujeme individuálně. Vzdělávání
žáků s podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně je uskutečňováno s pomocí
podpůrných opatření – jsou využívány speciální metody, metody aktivního učení, metody
kooperativního učení, speciální postupy, formy a prostředky vzdělávání, učební pomůcky,
čerpáme ze speciálních učebnic a didaktických materiálů. Podporujeme motivaci žáků,
koncentraci pozornosti, dbáme na strukturalizaci výuky a na prevenci únavy. V případě, že
žák má v procesu učení potíže, vytváříme plán pedagogické podpory (PLPP). Na základě
doporučení pedagogicko-psychologické poradny vytváříme pro žáky ve stanovené lhůtě
individuální vzdělávací plány (IVP) respektující jejich speciální vzdělávací potřeby a osobní
tempo úpravou obsahu a rozsahu učiva. Na základě doporučení pedagogicko-psychologické
poradny využíváme možnosti asistenta pedagoga. Speciální vzdělávací potřeby žáků
zohledňujeme nejen při výuce, ale i v hodnocení výsledků a klasifikaci – dbáme na
individualizaci hodnocení, přihlížíme k aktivitě a snaze žáka, sledujeme, zda u něho došlo
k pozitivnímu posunu, využíváme rozšířené formy hodnocení (slovní hodnocení), metod
dlouhodobého sledování žáků a posilujeme motivační funkci hodnocení. Podporujeme práci
s třídním kolektivem. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, případně
s dalšími poradenskými zařízeními. Dodržujeme jimi navržená opatření a doporučení.
Snažíme se úzce spolupracovat s rodiči žáků. Pokud rodič odmítá spolupracovat se školou, a
neumožňuje tudíž obtíže žáka při vzdělávání mírnit a odstraňovat, žádáme o součinnost
příslušný odbor sociálně právní ochrany dětí. V případě potřeby a zájmu odkazujeme rodiče
na odbornou pomoc v odborných poradenských zařízeních. Pokud to situace vyžaduje,
zohledňujeme problémy se vzdělávacím jazykem.
Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními
Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem. Výchovný
poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským
poradenským zařízením.
Škola volí podpůrná opatření prvního stupně tehdy, pokud žák má při vzdělávání takové
obtíže, že je nezbytné jeho vzdělávání podpořit prostředky pedagogické intervence (změny
v metodách a výukových postupech, úpravy v hodnocení, v začleňování do sociální a
komunikační sítě třídy). Pokud se jedná o drobné úpravy v rámci výuky jednoho předmětu, je
úprava záležitostí individualizace výuky a práce jednoho pedagoga bez vytvoření PLPP.
Pokud úpravy vyžadují spolupráci více pedagogů, vytváří škola Plán pedagogické podpory.
1. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP
a. Pokud zjistí vyučující problémy ve svém předmětu, informuje třídního
učitele, který ověří, zda se problém týká jednoho nebo více předmětů.
b. Pokud se problém týká pouze jednoho předmětu, řeší jej vyučující tohoto
předmětu. Pokud se problém týká více předmětů, informuje třídní učitel
výchovného poradce a přistupuje k vytvoření plánu pedagogické podpory
(PLPP), který využívá podpůrná opatření prvního stupně.
c. PLPP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli konkrétních vyučovacích
předmětů za pomoci výchovného poradce (rozhovory s jednotlivými
vyučujícími, schůzky s rodiči, výchovným poradcem či vedením školy).
d. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP.
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e. PLPP má písemnou podobu dle vzoru a je s ním seznámen žák, zákonný
zástupce žáka, všichni vyučující žáka a ostatní pedagogičtí pracovníci
podílející se na provádění tohoto plánu.
f. PLPP se vyhodnocuje jednou měsíčně a průběžně se aktualizuje v souladu
s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Závěrečné vyhodnocení se
provede po třech měsících a práce s žákem v režimu PLPP je ukončena (v
případě, že došlo k nápravě) nebo je rodičům žáka doporučeno vyšetření
v ŠPZ (PLPP je součástí podkladů pro vyšetření). Do doby zahájení
poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě
doporučení ŠPZ poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na
základě PLPP.
2. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP
a. Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého
stupně podpůrných opatření, a to na základě doporučení školského
poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce. Při tvorbě
Individuálního vzdělávacího plánu pro žáka od třetího stupně podpůrných
opatření využije škola pro žáky s LMP minimální doporučenou úroveň pro
úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v
RVP ZV.
b. IVP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli konkrétních vyučovacích
předmětů za pomoci výchovného poradce (rozhovory s jednotlivými
vyučujícími, schůzky s rodiči, výchovným poradcem či vedením školy).
c. IVP se zpracovává bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce
ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zákonného zástupce žáka.
d. IVP má písemnou podobu dle vzoru a je s ním seznámen žák, zákonný
zástupce žáka, všichni vyučující žáka a ostatní pedagogičtí pracovníci
podílející se na provádění tohoto plánu. IVP se zpracovává na dobu
stanovenou ŠPZ (platnost doporučení).
e. Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného
zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn.
f. IVP se vyhodnocuje průběžně, může být doplňován a upravován v průběhu
celého školního roku podle potřeb žáka.
ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ NADANÝCH A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH
Žákům nadaným a mimořádně nadaným se snažíme v maximální míře umožnit rozvoj
jejich nadání. Přistupujeme k nim individuálně. Využíváme speciální metody, postupy, formy
a prostředky vzdělávání, které maximalizují výkony žáků (obohacování vzdělávacího obsahu,
zadávání specifických úkolů a projektů, příprava na účast v soutěžích a olympiádách). Na
základě doporučení Pedagogicko-psychologické poradny zpracováváme Individuální
vzdělávací plán. Čerpáme z didaktických materiálů zohledňujících vzdělávací potřeby těchto
žáků, vedeme je k samostudiu a k samostatnému aktivnímu prohlubování poznatků.
Zajišťujeme dostatek informací, informačních zdrojů a tvůrčí prostředí. Žáky motivujeme
k účasti v soutěžích, olympiádách, k účasti v projektech, k vytváření samostatných projektů.
Motivujeme je ke spolupráci s dalšími institucemi, které mohou rozvíjet jejich nadání.
V případě potřeby spolupracujeme s rodiči, pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími
institucemi.
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Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole
Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem. Výchovný
poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským
poradenským zařízením.
1. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP nadaného a
mimořádně nadaného žáka
a. Pokud zjistí vyučující u žáka nadání nebo mimořádné nadání ve svém
předmětu, informuje třídního učitele, který ověří, zda se obdobně projevuje
i v ostatních předmětech.
b. Pokud se nadání nebo mimořádné nadání týká pouze jednoho předmětu,
rozvíjí je vyučující tohoto předmětu. Pokud se nadání nebo mimořádné
nadání týká více předmětů různého zaměření, informuje třídní učitel
výchovného poradce a přistupuje k vytvoření plánu pedagogické podpory
(PLPP).
c. PLPP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli konkrétních vyučovacích
předmětů za pomoci výchovného poradce (rozhovory s jednotlivými
vyučujícími, schůzky s rodiči, výchovným poradcem či vedením školy).
d. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP.
e. PLPP má písemnou podobu dle vzoru a je s ním seznámen žák, zákonný
zástupce žáka, všichni vyučující žáka a ostatní pedagogičtí pracovníci
podílející se na provádění tohoto plánu.
f. PLPP se vyhodnocuje jednou měsíčně. Závěrečné vyhodnocení se provede
po třech měsících a práce s žákem v režimu PLPP pokračuje na úrovni
školy (v případě, že je jeho nadání rozvíjeno dostatečně). V případě
mimořádného nadání je rodičům žáka doporučeno vyšetření v ŠPZ (PLPP je
součástí podkladů pro vyšetření).
2. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP mimořádně
nadaného žáka
a. Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka mimořádně
nadaného, a to na základě doporučení školského poradenského zařízení
(ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce.
b. IVP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli konkrétních vyučovacích
předmětů za pomoci výchovného poradce (rozhovory s jednotlivými
vyučujícími, schůzky s rodiči, výchovným poradcem či vedením školy).
c. IVP se zpracovává bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce
ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zákonného zástupce žáka.
d. IVP má písemnou podobu dle vzoru a je s ním seznámen žák, zákonný
zástupce žáka, všichni vyučující žáka a ostatní pedagogičtí pracovníci
podílející se na provádění tohoto plánu. IVP se zpracovává na dobu
stanovenou ŠPZ (platnost doporučení).
e. Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného
zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn.
f. IVP se vyhodnocuje průběžně.

10

Učební plán
Vzdělávací
oblast

Vzdělávací
obor

Český jazyk a
literatura

Jazyk a
jazyková
komunikace

Cizí jazyk

1. stupe ň

Vyučovací
předmět

Český jazyk

2. stupe ň

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

S

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

S

7

7

7

6

6

33

4

4

3

4

15

2

2

1

1

1

7

1

3

3

3

9

3

3

12

1
3

3

2

Anglický jazyk

0
Další cizí
jazyk

Matematika a Matematika a
její aplikace její aplikace

Informační a Informační a
komunikační komunikační
technologie technologie

0

0

Německý/
Ruský jazyk

2

2

2

0
4

4

4

4

1

1

1

4

20

6
0

4

4

4

3

15

1

1

Matematika

3
1

1

1

1

Informatika

0
2

1

1

1

3

2

2

6

0

1

1

2

0

1

3

0

1

1

0

2

3

0

Prvouka

Člověk a jeho
svět

Člověk a
jeho svět

2
Přírodověda

1
Vlastivěda

1
Dějepis

1
1

2

2

2

0

1

0

1

1

1

1

1

1

2

2

Občanská
výchova

0

1

2

0

1

Zeměpis

1

1
3

Chemie

0

1

0

1

0

1

0

1

5

1

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

0,5

0,5

6

Přírodopis

1
6

Zeměpis

Hudební
výchova

Hudební
výchova

Výtvarná
výchova

Výtvarná
výchova

Výchova ke
zdraví

Výchova ke
zdraví

Umění a
kultura

Člověk a
zdraví
Tělesná
výchova

6

Fyzika

Člověk a
příroda
Přírodopis

4
0

0
Chemie

1

0
0

Fyzika

7

Dějepis

Člověk a
společnost
Výchova k
občanství

0

0

Tělesná
výchova

Pracovní
činnosti

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

0
7

0

0

0
2

2

2

2

10

1
2

2

1

1

1

1

5

8
0

1

0

Člověk a svět Člověk a svět
práce
práce

2
1

0
1

6
0

0

2

4

1

0

2
1

0,5

0,5

1

Svět práce

Dopravní
výchova

1

Volitelné
předměty

1

0

0

0

0

2

0

0

viz poznámky k
učebnímu
plánu

0

0

1

1

1

2

5

18

18

21

22

23

102

23

25

28

28

104

2

4

3

4

3

16

5

5

4

4

18

20

22

24

26

26

118

28

30

32

32

122

Celkem

Celkem
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Poznámky k učebnímu plánu
- červenou barvou jsou v tabulce uvedeny hodiny z disponibilní časové dotace
- černou barvou jsou v tabulce uvedeny hodiny z minimální časové dotace
- nabídka volitelných předmětů pro žáky 6. - 9. ročníku je přizpůsobena organizačním a
materiálním podmínkám školy v daném školním roce
- žáci v 7. ročníku si povinně vyberou druhý cizí jazyk z vyučovacích předmětů
německý jazyk a ruský jazyk
- V případě žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je možné využít disponibilní
časovou dotaci volitelných předmětů k zařazení předmětů speciálně pedagogické péče
(předmět specifikován v IVP), jsou-li tato podpůrná opatření žákovi doporučena
školským poradenským zařízením a zákonný zástupce žáka souhlasil s jejich
poskytováním.
- vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk je možné u žáků s
přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně dle § 16 odst. 2 písm. b) nahradit
jiným vzdělávacím obsahem v rámci IVP dle doporučení ŠPZ
- žákům, jejichž mateřským jazykem není čeština, je možné poskytnout podporu
cílenou ke zvládnutí vyučovacího jazyka, tak aby jejich účast na vzdělávání ve všech
předmětech mohla být co nejefektivnější. Jako Další cizí jazyk v tomto případě bude
vyučován český jazyk. U žáků, v jejichž učebním plánu Další cizí jazyk není, bude
výuka českého jazyka jako cizího jazyka řešena v IVP.

- vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk je možné nahradit u žákacizince vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Cizí jazyk

12

Vyučovací předmět: Anglický jazyk
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

Obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a
souvisejících tématických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání.
Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk, osvojení jazykových znalostí a
dovedností a jejich aktivní využití v komunikaci, získání schopnosti číst s porozuměním
a poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti.

Časová dotace:
Ročník

Počet hodin v týdnu
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3
3
3
3
3
3
3

Místo realizace:

kmenové učebny
jazyková učebna

Realizace průřezových témat:
Průřezové téma:

Tématický okruh:

Témata (činnosti, náměty):
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OSV

osobnostní, sociální, morální
rozvoj

VDO

Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a
stát

VMEGS

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

MKV

Lidské vztahy
Multikulturalita
Kulturní diference

EV

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

MV

Kritické čtení a vnímání
mediálního sdělení

rozvoj schopnosti poznávání
sebepoznání a sebepojetí
kreativita.
poznávání lidí
mezilidské vztahy
komunikace
řešení problémů a rozhodovací dovednosti

anglické reálie

Mezipředmětové vztahy:

Čj, M, Hv, Vv, D, Z, Prv

Výchovně vzdělávací strategie
1. Strategie směřující ke kompetenci k učení

- vedeme žáky k porovnávání zákonitostí užití cizího jazyka s mateřštinou
- vedeme žáky k práci s různými zdroji informací

2. Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů
- předkládáme žákům takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské
činnosti
- vedeme žáky k práci s knihami, Internetem, slovníky, časopisy
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3. Strategie směřující ke kompetenci komunikativní

- vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků

4. Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální

- volíme práci, která vyžaduje vytváření skupin ve třídě, což vede k vzájemné
spolupráci

5. Strategie směřující ke kompetenci občanské
- vytváříme a prohlubujeme u žáků vztah k národním, kulturním a historickým tradicím
cizích zemí

6. Strategie směřující ke kompetenci pracovní

- vedeme žáky ke skupinové a individuální práci

15

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:

ROČNÍK 3.
žák - zopakuje a použije slova a slovní
spojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
Žák
- pozdraví kamaráda a představí se
- používá zdvořilostní fráze a pozdravy
- zeptá se a odpoví na dotaz na věk
- podá základní informace o sobě
- vyjmenuje členy své rodiny
rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou sdělovány - podá základní informace o své rodině
- pojmenuje základní barvy
pomalu a s pečlivou výslovností.
Adekvátně na ně verbálně i neverbálně - zeptá se a odpoví na dotaz na barvu
- počítá od 1 do 20
reaguje
- rozumí základním pokynům užívaným ve
výuce
- klade a plní jednoduché příkazy
- zadá a plní základní pokyny užívané při
hře
- označí běžné školní potřeby
- získá určité informace z krátkého,
rozumí obsahu jednoduchého krátkého čteného textu
psaného textu, pokud má k dispozici
- čte velmi krátký komiksový příběh,
vizuální oporu
rozumí jeho obsahu
- vyhledá konkrétní informace v textu
pomocí nápovědy

Slovní zásoba
- Čísla 1-12, 3-20
- Barvy
- Školní potřeby
- Nábytek
- Domácí zvířata (mazlíčci), zvířata v
ZOO
- Nálady a pocity
- Obličej a tělo
- Rodina
- Oblečení
- Jídlo
- Hračky

Rozvoj schopnosti poznávání
- cvičení pozornosti a soustředění
v hrách opakovacích lekcích

Gramatika
-

Rozkazovací způsob
Tázací zájmena
Sloveso „být“ v kladné větě a v otázce
Kladná a negativní odpověď

- Přídavná jména
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Osobnostní a sociální výchova

Mediální výchova
Tvorba mediálního sdělení
- Podání faktických informací
přitažlivou formou

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:
- vyhledá konkrétní informace z rozhovoru
dvou lidí
- vyhledá určité informace v krátkém textu
odpověďmi na „ano/ne“ otázky
rozumí obsahu jednoduchého krátkého - klade krátké ano/ne otázky k ověření
mluveného textu, který je pronášen
správnosti svého odhadu
pomalu, zřetelně a s pečlivou
- pojmenuje a jednoduchým způsobem
výslovností, pokud má k dispozici
popíše běžná domácí zvířátka (mazlíčky)
vizuální oporu
- vyjádří svou náladu a pocity, i pocity
druhých
- jednoduchým způsobem popíše vzhled
osoby
- pojmenuje základní části lidského těla
- pojmenuje základní oblečení
- zeptá se a odpoví na vlastnictví věcí
- jednoduchým způsobem si objedná jídlo
- vyjádří libost a nelibost k jídlům
- popíše jednoduchý obrázek
přiřadí mluvenou a psanou podobu
- popíše umístění předmětů
psaného slova či slovního spojení
- odpoví na „ano/ne“ otázky k popisu
místnosti
- pojmenuje dny v týdnu a měsíce v roce
- užívá výrazy spojené se svátky
Halloween, Vánoce a Velikonoce
- pojmenuje sousední státy
- užívá základní zeměpisné výrazy a
otázky
píše slova a krátké věty na základě
textové a vizuální předlohy

ROČNÍK 4.
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- Přídavná jména
- Sloveso „mít“ v otázce a odpovědi
- Množné číslo podstatných jmen
- Přivlastňovací pád
- Sloveso „mít rád“v kladné větě a
otázce
- Vazba „there is/there are“
- Otázka na množství
Komunikační dovednosti
-

Pozdravy
Pokyny ve škole
Pokyny doma
Zdvořilá žádost
Osobní údaje
Dotazy a krátké odpovědi
Příkazy
Objednávka jídla

Reálie
- dny a měsíce
- základní místní informace
- svátky Hallowen, Vánoce, Velikonoce
ve Velké Británii a u nás
- zeměpisné názvy sousedních zemí
- česká a britská škola

Výchova evropských a globálních
souvislostech
Evropa a svět nás zajímá
- poznávání a seznamování se s jinými
kulturami – anglická jména a jejich
české ekvivalenty
- hry v anglicky mluvících zemích
- zvyky svátků Halloween, Vánoce a
Velikonoce ve Velké Británii
- tvorba pozdravů k Vánocům a
Velikonocům
Objevujeme Evropu a svět
- diskuse nad mapou Evropy

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

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

rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných
témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

rozumí jednoduchému poslechovému
textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu

zapojí se do jednoduchých rozhovorů

sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

Slovní zásoba
- Pozdravy
- Hudební nástroje
Žák
- Sport
- pozdraví a odpoví na pozdrav zdvořilým
- Místnosti v bytě
způsobem
- Zdraví a nemoci
- klade zjišťovací otázky
- Obchody a místa ve městě
- vyhledá určitou informaci v čteném textu
- Činnosti o dovolené
- vede rozhovor o sportovních
- Počasí
dovednostech
- Čas
- rozumí krátkému komiksovému příběhu
- Škola
obsahující popis dovedností a zdramatizuje
- Školní rozvrh hodin
ho
- Televizní pořady
- určí a pojmenuje hudební nástroje
- Záliby, Volný čas
- vede rozhovor o dovednostech hrát na
- Slovní zásoba vyjadřující libost či nelibost
hudební nástroj
- Divoká zvířata
- pojmenuje místnosti v domě
- Pravěká zvířata, části těla zvířat
- popíše a zeptá se na umístění předmětů
- Vánoce, novoroční zvyky
- popíše dům a byt
- sv. Valentýn
- zeptá se a odpoví na otázku o zdravotním
stavu
Gramatika
- pojmenuje běžné nemoci
- sloveso „umět“ v kladných větách
- zadá kladné i záporné příkazy týkající se
- sloveso „umět“ v otázce a v záporu
léčby
- předložky ve spojení s umístěním předmětů
- čte jednoduchý text na téma zdravého
- kladné a záporné příkazy
životního stylu
- otázky na zjištění polohy, předložky ve
- popíše místa ve městě
spojení s lokalizací míst
- zeptá se na cestu a na polohu míst a
- přítomný čas průběhový
budov
- přídavná jména ve spojení s počasím
- popíše, jak se někam dostat
- určení času
- vede rozhovor o aktuální činnosti
- určování času, otázky na čas v souvislosti s
- napíše pohlednici z prázdnin
TV pořady
- popíše a zeptá se na počasí
- sloveso „mít“
- porozumí mapě předpovědi počasí
- plnovýznamová slovesa a přítomný čas
- určí čas
prostý
- se zeptá a odpoví na údaje o čase
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Osobnostní a sociální výchova
Rozvoj schopnosti poznávání
- cvičení pozornosti a soustředění
v hrách

Výchova evropských a globálních
souvislostech
Evropa a svět nás zajímá
- poznávání a seznamování se s jinými
kulturami – svátky v anglicky mluvících
zemích
Objevujeme Evropu a svět
- tvorba mapy Anglie
- seznámení se s měnou v Evropě

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

- se zeptá a odpoví na údaje o čase
- popíše školu a pojmenuje vyučovací
předměty
- vede rozhovor o škole
- pojmenuje běžné typy pořadů
- vede rozhovor o oblíbených a
neoblíbených TV pořadech
- orientuje se v programech a v kanálech
TV
- vede rozhovor o svých zálibách
- porozumí čtenému i slyšenému textu o
zálibách
- napíše krátký dopis o svých oblíbených
činnostech
- vede rozhovor o divokých zvířatech
- pojmenuje prostředí, ve kterém divoká
zvířata žijí
- pojmenuje, co zvířata jedí a stručně
popíše, jak žijí
- popíše pravěká zvířata
- nakupuje v Eurech
- počítá po desítkách do 100
- vyjádří správně datum
- pojmenuje části UK

prostý
- kladná věta, otázka, krátká odpověď kladná
i záporná
- přítomný čas prostý, kladná věta, otázka a
zápor ve 3. os.j.č.
- minulý čas sloves „být“, „mít“, klad a zápor

Průřezová témata

Žák:

odpovídá na jednoduché otázky týkající
se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných
témat a podobné otázky pokládá

vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům

rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k
dispozici vizuální oporu

napíše krátký text s použitím
jednoduchých vět a slovních spojení o
sobě, rodině, činnostech a událostech z
oblasti svých zájmů a každodenního
života

Komunikativní dovednosti
- pozdravy, osobní otázky, zvířata, jídlo, barvy
- zdvořilostní otázky
- rozhovory o dovednostech
- popis místností
- barvy
- vazba „there is/there are“
- užití předložek „v“ a „na“
- rady, jak být zdravý
- popis cesty
- psaní pohlednice
- popis počasí podle mapy počasí, názvy
anglických měst
- dotaz na čas, rozhovory o škole a
vyučovacích hodinách
- čísla
- dny v týdnu
- „mít rád/nemít rád“
- psaní dopisu
- rozhovory o životě zvířat

ROČNÍK 5.
rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností.
Poslech s porozuměním
Žák

Slovní zásoba
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- seznámení se s měnou v Evropě

Environmentální výchova
Základní podmínky života
-tvorba plakátu propagující zdravý
životní styl

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:
rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných
témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

rozumí jednoduchému poslechovému
textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu

zapojí se do jednoduchých rozhovorů

sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

odpovídá na jednoduché otázky týkající
se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných
témat a podobné otázky pokládá

Žák
- rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
- porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a
spolužáka, které souvisí s osvojovanými tématy,
pokud jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
- rozumí slovům a slovním spojením, pokud jsou
pronášeny pomalu a zřetelně a má-li k dispozici
vizuální podporu
- porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému
textu, je-li pronášen pomalu a zřetelně a má-li k
dispozici vizuální nebo zvukovou oporu
- v krátkém a jednoduchém poslechovém textu, který
se vztahuje k osvojovaným tématům, zachytí konkrétní
informace, pokud má k dispozici vizuální nebo
zvukovou oporu

Mluvení
Žák
- ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech
použije základní zdvořilostní obraty (např. pozdrav,
rozloučení, poděkování)
- se představí, uvede, odkud pochází, kolik je mu let,
co vlastní, co dělá, co má nebo nemá rád
- sdělí jednoduchým způsobem základní informace
týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny,
spolužáků a kamarádů (např. jméno, bydliště, věk,
škola, každodenní a volnočasové aktivity)
- odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho
samotného, jeho rodiny a kamarádů a vztahují se k
osvojovaným tématům
- zeptá se na konkrétní informace vztahující se k
osvojovaným tématům za použití slov a jednoduchých
slovních spojení a vět
- zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených
rozhovorů, ve kterých sdělí konkrétní informace o
sobě, dalších osobách, předmětech a činnostech,
nebo se na podobné informace zeptá
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Slovní zásoba
- Já, moje rodina a moji kamarádi
- Číslovky 1 – 100
- Volný čas, zábava
- Sporty, režim dne
- Domov, dům, pokoje
- Zvířata
- Škola, předměty ve škole, vyučovací
předměty
- Město, budovy, obchody
- Části lidského a zvířecího těla
- Oblečení

Gramatika

Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
- rozvoj schopnosti poznávání;
- sebepoznání a sebepojetí;
- seberegulace a sebeorganizace;
- kreativita

- Sloveso být, mít, moci / umět
- Přítomný čas prostý
- Přítomý čas průběhový
Sociální rozvoj
- Kladná a záporná oznamovací věta,
- poznávání lidí
otázka, krátké odpovědi
- mezilidské vztahy
- Otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími
- komunikace
zájmeny
- Vazba ‚there is / there are‘
Morální rozvoj
- Osobní a přivlastňovací zájmena
- řešení problémů a rozhodovací
- Určitý a neurčitý člen
dovednosti
- Množné číslo podstatných jmen
- Rozkazovací způsob
Výchova k myšlení v evropských a
- Přídavná jména, postavení přídavných
globálních souvislostech
jmen ve větě
- Předložky místa a času
- Evropa a svět nás zajímá;
- Tázací zájmena

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Žák:

vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům

rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k
dispozici vizuální oporu

napíše krátký text s použitím
jednoduchých vět a slovních spojení o
sobě, rodině, činnostech a událostech z
oblasti svých zájmů a každodenního
života

Čtení s porozuměním
Žák
- v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace
(např. o předmětech, osobách, činnostech, číselných
a časových údajích)
- v krátkém textu z běžného života rozumí významu
známých slov, slovních spojení a jednoduchých vět,
zejména pokud má vizuální oporu
- rozumí tématu krátkého textu z běžného života, který
se vztahuje k osvojovaným tématům a je doprovázen
vizuální oporou

Psaní
Žák
- s použitím jednoduchých slovních spojení a vět
napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj
věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má
nebo nemá rád
- s použitím jednoduchých slovních spojení a vět
napíše krátký text, ve kterém představí členy své
rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde
bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo
nemají rádi
- za použití jednoduchých slov, slovních spojení a vět
napíše krátký pozdrav, dotaz či vzkaz
- vyplní osobní údaje do formuláře

ROČNÍK 6.
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-

Tázací zájmena
Příslovce
Přivlastňovací pád
otázky na cenu

Komunikativní dovednosti na téma
- Domov
- Rodina
- Škola
- Volný čas
- Lidské tělo
- Jídlo
- Oblékání
- Zvířata
- Nákupy
- Bydliště
- Dopravní prostředky
- Dny v týdnu
- Hodiny

Průřezová témata
- Evropa a svět nás zajímá;
- Objevujeme Evropu a svět.
Multikulturní výchova
- kulturní diference
- lidské vztahy
- etnický původ
- multikulturalita
- princip sociálního smíru a solidarity

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Žák:

žák - rozumí informacím v
jednoduchých poslechových textech i
obsahu jednoduché promluvy a
konverzace, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně

rozumí tématu a obsahu jednoduchého
a zřetelně pronášeného projevu,
vyprávění či rozhovoru, které se týkají
osvojovaných témat a vyhledá v nich
požadované informace

napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat

napíše krátký jednoduchý popis osob,
míst, kalendářního roku, volnočasových
aktivit atd., napíše pohlednici či email
kamarádovi z dovolené, gramaticky
správně tvoří a obměňuje jednoduché
věty i krátké texty

vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři

vyplní ve formuláři základní údaje, které
se žáka týkají

reaguje na jednoduché písemné sdělení

písemně reaguje na jednoduché
písemné sdělení týkající se
osvojovaných témat, písemně reaguje
na krátké sdělení obsahující otázky
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Mluvnice
- přítomný čas prostý a průběhový
- příslovce častosti děje
- řadové číslovky
- předložky času
- přítomný čas prostý vs přítomný čas
průběhový
- předmětná zájmena
- sloveso to be v minulém čase
- minulý čas pravidelných sloves
- minulý čas nepravidelných sloves
- počitatelná a nepočitatelná podstatná
jména
- some / any
- How much / How many?
- neurčitý člen a / an, určitý člen the
- a little / a few
- otázky s How + přídavné jméno
- stupňování přídavných jmen

Průřezová témata

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:

zeptá se na základní informace a
adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích

popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života, mluví o své
rodině, kamarádech, škole, volném
čase a dalších osvojovaných tématech

vypráví jednoduchý příběh či událost

- stupňování přídavných jmen
- přirovnání as ... as
- vyjádření budoucího děje pomocí
going to
- přídavná jména a příslovce
- have to
- návrhy

jednoduchým způsobem se domluví v
běžných každodenních situacích zeptá
se na základní informace týkající se
činností, míst, osob, času a jiných
osvojovaných témat a na podobné
otázky adekvátně odpoví vyslovuje
foneticky správně, správně intonuje,
rozpozná a vysloví základní znaky
fonetické abecedy

mluví o své rodině, kamarádech,
zájmech a volnočasových aktivitách,
aktuálních činnostech, škole, cestování,
stravování, počasí, zemi, odkud
pochází, a TV programech či filmových
žánrech

vypravuje krátký příběh, stručně
reprodukuje obsah přiměřeně obtížného
textu, promluvy i konverzace, obmění
krátký rozhovor, využívá obrázky k
vyjádření obsahu

23

Zvuková a grafická podoba jazyka
- pravopis slov osvojené slovní zásoby
- znělé a neznělé th
- výslovnost koncového -s/-es
- výslovnost –ed / - d
- výslovnost samohlásek iː / ɪ
- výslovnost æ / aː
- výslovnost ʌ
- výslovnost p
- výslovnost ɒ / ɔː
- výslovnost r
Slovní zásoba
- měsíce v roce, datum, kalendářní rok
- každodenní činnosti a volnočasové
aktivity
- domácí práce
- oslava narozenin
- každodenní činnosti a volnočasové
aktivity
- zvířata, popis zvířat, jejich pohyb,
zvyky, strava
- prázdniny, dovolená
- cestování, dopravní prostředky
- jídlo, stravovací návyky
- jídelníček, v kavárně, v restauraci

Osobnostní a sociální výchova
- Rozvoj schopnosti poznávání
- Sebepoznání a sebepojetí
- Kreativita
- Komunikace
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova
- Multikulturalita
Environmentální výchova
- Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Žák:

vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních
autentických materiálech

-

v autentických materiálech vyhledá
informace číselné i nečíselné povahy

jídelníček, v kavárně, v restauraci
nákupní seznam
příprava jídla – recept
geografické názvy a pojmenování
počasí
přídavná jména
TV programy, filmové žánry, kultura
domluva schůzky, návrhy
moderní technologie, média
práce se slovníkem

Tematické okruhy
- domov, volný čas, škola, kalendářní
rok
- aktuální činnosti, zvířata, každodenní
činnosti
- cestování
- stravovací návyky
- počasí
- kultura, moderní technologie a média
- reálie anglicky mluvících zemí

rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

odhadne význam neznámých
slov,rozumí obsahu jednoduchých textů
v učebnicích a obsahu autentických
materiálů, které se vztahují k
osvojovaným tématům, vyhledá
požadované informace a známé výrazy,
fráze a odpovědi na otázky
vyhledává neznámá slova ve
dvojjazyčném slovníku

ROČNÍK 7.
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Průřezová témata

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Žák:

žák - rozumí informacím v
jednoduchých poslechových textech i
obsahu jednoduché promluvy a
konverzace, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně

rozumí tématu a obsahu jednoduché a
zřetelně pronášené promluvy, vyprávění
či konverzace, které se týkají
osvojovaných témat, např. rodiny,
domova, bydliště, volby povolání,
města a přírody, volného času,
společnosti a jejích problémů, péče o
zdraví a reálií anglicky mluvících zemí
v pomalu a zřetelně pronášeném
projevu, který se vztahuje k výše
uvedeným osvojovaným tématům,
zachytí konkrétní informace
zachytí požadovaná slova písně

napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat

napíše informace, slovní spojení nebo
jednoduché věty týkající se
osvojovaných témat
napíše krátký jednoduchý popis osob,
míst, popis cesty či události
napíše jednoduchý příběh, kde používá
spojky when, so, and, because, but a
příslovce a
příslovečná určení času first, then,
after that, ….,
obměňuje části vět (textu) vhodnými
výrazy

vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři

vyplní ve formuláři základní údaje, které
se žáka týkají
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Mluvnice
- přítomný čas prostý a průběhový
- přítomný čas prostý vs přítomný čas
průběhový
- sloveso to be v minulém čase
- minulý čas prostý pravidelných a
nepravidelných sloves
- minulý čas průběhový
- minulý čas průběhový vs minulý čas
prostý
- budoucí čas will
- vyjádření budoucího děje pomocí
going to - vyjádření předpovědi do
budoucna
- neurčitá zájmena every- / some- / any/ no- + -body / -thing
- přítomný čas průběhový – vyjádření
blízké budoucnosti,
- návrhy Shall ...?, What about ...?
- předpřítomný čas prostý
- should / shouldn’t / must / mustn’t /
don’t have to
- příslovce
- zájmena
- spojky

Průřezová témata

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Žák:

reaguje na jednoduché písemné sdělení

zeptá se na základní informace a
adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích

- spojky
- prostředky textové návaznosti

žák odpoví písemně s použitím
jednoduchých slovních spojení a vět na
krátké sdělení či otázky, které se týkají
např. jeho samotného, dalších osob,
prostředí, v němž žije, každodenních
činností a potřeb a způsobu života

zeptá se na základní informace týkající
se činností, míst, osob, času a jiných
osvojovaných témat a na podobné
otázky adekvátně odpoví

popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života, mluví o své
rodině, kamarádech, škole, volném
čase a dalších osvojovaných tématech

mluví o své rodině, kamarádech,
zájmech a volnočasových aktivitách,
škole, prostředí, ve kterém se
pohybuje, a dalších osvojovaných
tématech, pomocí slovních spojení a
vět se zapojí do krátkých, jasně
strukturovaných rozhovorů, ve kterých
sdělí, co bude dělat, kam půjde, co se
mu líbí či nelíbí, co chce či nechce, co
musí či nemusí

vypráví jednoduchý příběh či událost

vypráví jednoduchý příběh, související s
osvojovanými tématy
používá vhodné spojky a příslovce

Průřezová témata

Zvuková a grafická podoba jazyka
- pravopis slov osvojené slovní zásoby
- přízvuk slov
- intonace ve větě
- krátké a dlouhé samohlásky
- dvojhlásky
- znělé a neznělé souhlásky
- silent letters (hlásky, které
nevyslovujeme)
- výslovnost sykavek
- výslovnost pomocných sloves v
záporu
Slovní zásoba
- životní etapy, rodina
- každodenní činnosti a volnočasové
aktivity
- co máme či nemáme rádi
- pozvání
- vesmír
- domov a pracoviště
- volba povolání
- dopravní prostředky, cestování
- přírodní katastrofy
- bydlení, domy, nábytek
- město, místa a budovy ve městě
- popis cesty
- zážitky, prázdniny, dovolená
- domluva schůzky, návrhy
- ambice
- problémy, péče o zdraví, pocity a
nálady
- pravidla
- moderní technologie, média
- frázová slovesa
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Osobnostní a sociální výchova
- Rozvoj schopnosti poznávání
- Sebepoznání a sebepojetí
- Seberegulace a sebeorganizace
- Kreativita
- Poznávání lidí
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova
- Lidské vztahy
- Multikulturalita
- Kulturní diference
Environmentální výchova
- Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
- Vztah člověka k životnímu prostředí

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Žák:

vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních
autentických materiálech

rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

- frázová slovesa
- práce se slovníkem

žák najde konkrétní informace číselné i
nečíselné povahy (např. o prostředí, v
němž žije, každodenních činnostech a
potřebách, osobách ve svém okolí,
způsobu života) v jednoduchém textu
vztahujícím se k tématům, se kterými se
může běžně setkat ve svém životě

rozumí krátkým a jednoduchým textům z
běžného života, které se vztahují k
osvojovaným tématům (např. rodina,
domov, bydliště, volba povolání, město a
příroda, volný čas, společnost a její
problémy, péče o zdraví a reálie anglicky
mluvících zemí), rozumí tématu a obsahu
textů
(např. příběhu, letáčku či vyprávění), který
se vztahuje k výše uvedeným osvojovaným
tématům, vyhledá konkrétní informace
rozumí popisu cesty, běžným nápisům ve
městě
rozumí popisu osob, míst a událostí
odvodí z kontextu význam neznámých slov,
která se vyskytují v jednoduchém textu
pracuje se slovníkem, vyhledává význam
slov ve výkladovém slovníku

ROČNÍK 8.
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Tematické okruhy
- rodina, volný čas, sport,
každodenní činnosti
- cestování
- volba povolání
- bydlení, domov
- příroda a město
- společnost a její problémy
- péče o zdraví, pocity a nálady
- škola
- moderní technologie a média
- reálie anglicky mluvících zemí

Průřezová témata

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Žák:

žák - rozumí informacím v
jednoduchých poslechových textech i
obsahu jednoduché promluvy a
konverzace, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně

rozumí tématu a obsahu jednoduché a
zřetelně vyslovované promluvy,
vyprávění, popisu či konverzace, které
se týkají osvojovaných témat
v pomalu a zřetelně vyslovovaném
projevu, jenž se vztahuje k probíraným
tématům, vyhledá konkrétní informace
rozumí obsahu písně, jejíž téma se
týká osvojovaných témat

napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat

napíše informace, slovní spojení nebo
jednoduché věty, které se týkají
osvojovaných témat
napíše krátký jednoduchý text, např.
popis osob, míst, předmětů, prostředí,
ve kterém se pohybuje, nebo leták či
plakát, který souvisí s osvojovanými
tématy
napíše jednoduchý dopis nebo příběh,
kde používá vhodné spojky a
prostředky textové návaznosti, text
vhodně člení a propojuje
popíše událost za použití vhodně
propojených vět, používá adekvátní
prostředky textové návaznosti

vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři

vyplní ve formuláři základní údaje, které
se žáka týkají

Mluvnice
- přítomný čas prostý
- přítomný čas průběhový
- přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový
- budoucí čas will
- vyjádření budoucího děje pomocí going to
- minulý čas prostý pravidelných a nepravidelných
sloves
- minulý čas průběhový
- minulý čas průběhový vs minulý čas prostý
- too, enough
- could / couldn’t, had to / didn’t have to
- předpřítomný čas prostý - for, since, been, gone
- předpřítomný čas prostý vs minulý čas prostý
- tázací dovětky
- vztažná zájmena who, which, that, vztažné věty
vedlejší
- should / shouldn’t, might / might not
- So do I / Neither do I
- sloveso + -ing / infinitiv
- trpný rod v přítomném čase prostém, minulém
čase prostém, předpřítomném čase prostém a v
budoucím čase
- první kondicionál
- časové věty vedlejší
- vyjádření účelu – to
- spojky a prostředky textové návaznosti
Zvuková a grafická podoba jazyka
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Průřezová témata

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:

reaguje na jednoduché písemné sdělení

reaguje na jednoduché písemné sdělení
vztahující se k osvojovaným tématům
napíše radu, navrhne řešení problému
odpoví písemně na otázky, týkající se
osvojovaných témat

zeptá se na základní informace a
adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích

zeptá se na základní informace týkající se
činností, osob, míst, času a výše
uvedených osvojovaných témat a na
podobné otázky adekvátně odpoví
adekvátně reaguje v běžných
každodenních formálních i neformálních
situacích a pomocí vhodných slovních
spojení a vět se zapojí do rozhovorů, v
nichž např. vyjádří své plány do budoucna,
poradí v situacích, jež se vztahují k
osvojovaným tématům, formuluje pozvání
nebo na pozvání reaguje, vyjádří souhlas či
nesouhlas, obavy či požádá o laskavost

popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života, mluví o své
rodině, kamarádech, škole, volném
čase a dalších osvojovaných tématech

mluví o své rodině, přátelích, zájmech,
aktivitách, škole, prostředí, ve kterém
se pohybuje, o svých zvycích, zážitcích
a plánech do budoucna, o svých
problémech, životním stylu a
stravovacích návycích, zdraví a dalších
osvojovaných tématech
popíše místa, osoby, předměty,
činnosti a situace na obrázku
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Zvuková a grafická podoba jazyka
- fonetická abeceda
- pravopis slov osvojené slovní zásoby
- slovní a větný přízvuk
- intonace
- výslovnost ea
- výslovnost koncovek -es a –ed
- výslovnost a
- výslovnost th
- výslovnost i
- výslovnost o
- výslovnost samohlásek
- výslovnost podobných slov
- vázání
Slovní zásoba
- každodenní činnosti
- volnočasové aktivity
- charitativní činnost
- první pracovní zkušenosti a pocity
- materiály
- oblečení, popis oblečení
- nakupování
- testy, škola
- složená podstatná jména
- popis události
- film a filmování, práce kaskadérů
- výhody a nevýhody života celebrit
- televizní pořady
- počítače, práce s počítačem
- slovesa a předložky
- tvoření slov – podstatná a přídavná jména
- životopis slavné osobnosti
- práce se slovníkem
- části lidského těla
- zdraví, zdravý životní styl, sport
- zdravotní potíže a nemoci
- návštěva lékaře, léčba
- vyjádření rady
- vyjádření souhlasu a nesouhlasu
- leták
- život rytířů ve středověku
- přídavná jména končící na –ing / -ed
- pocity a nálady

Osobnostní a sociální výchova
- Osobnostní rozvoj
- Rozvoj schopnosti poznávání
- Sebepoznání a sebepojetí
- Kreativita.
- Sociální rozvoj
- Poznávání lidí
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
- Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Výchova demokratického občana
- Občanská společnost a škola
- Občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
Multikulturní výchova
- Lidské vztahy
- Multikulturalita
- Kulturní diference
Environmentální výchova
- Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
- Základní podmínky života
- Vztah člověka k životnímu prostředí
Mediální výchova

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

- pocity a nálady
- vyprávění
- objednání jídla v restauraci
- zdvořilá žádost
- výtvarné umění – malba
- životní prostředí, problémy a ochrana životního
prostředí
- zvířata, mláďata, ochrana ohrožených druhů
- vyjádření obavy
- hurikány
- plakát – ochrana životního prostředí
- přátelství, vztahy, rodina, generační rozdíly
- frázová slovesa
- slovesa a podstatná jména
- vyjádření účelu
- Evropská unie
- dopis – řešení problému, vyjádření rady

Mediální výchova
- Kritické čtení a vnímání mediálního
sdělení

Žák:

vypráví jednoduchý příběh či událost

vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních
autentických materiálech

rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

vypráví jednoduchý příběh související s
osvojovanými tématy, události uvádí v
logicky správném časovém sledu, věty
vhodně propojuje spojkami a jinými
prostředky textové návaznosti

žák najde konkrétní informace číselné i
nečíselné povahy (např. o prostředí, v
němž žije, každodenních činnostech a
potřebách, osobách ve svém okolí,
způsobu života) v jednoduchém textu
vztahujícím se k tématům, se kterými
se může běžně setkat ve svém životě

rozumí krátkým a jednoduchým textům z
běžného života, které se vztahují k
osvojovaným tématům
v textu (např. příběhu, vyprávění, článku
nebo na internetu) vyhledá požadované
informace
rozumí popisu osoby, místa, předmětu či
události
rozumí radám, varování, časovým údajům,
běžným označením a nápisům na veřejných
místech
odvodí z kontextu význam neznámých slov,
porozumí definicím slov nebo výrazů
rozumí literárním textům, zjednodušeným
ukázkám z literatury (např. legendě,
povídce)
pracuje se slovníkem, vyhledává význam
slov ve výkladovém slovníku
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Tematické okruhy
- volný čas
- každodenní činnosti
- společnost a její problémy
- volba povolání
- nákupy a móda
- škola
- kultura
- moderní technologie a média
- pocity a nálady
- péče o zdraví
- stravovací návyky
- sport
- příroda a město
- počasí
- domov, rodina
- reálie anglicky mluvících zemí

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Žák:

ROČNÍK 9.

žák - rozumí informacím v
jednoduchých poslechových textech i
obsahu jednoduché promluvy a
konverzace, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně

rozumí tématu a obsahu jednoduché a
zřetelně vyslovované promluvy,
vyprávění, popisu či konverzace, které
se týkají osvojovaných témat
v pomalu a zřetelně vyslovovaném
projevu, jenž se vztahuje k osvojovaným
tématům, vyhledá konkrétní informace
rozumí obsahu písně, jejíž téma se
týká osvojovaných témat

napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat

napíše informace, slovní spojení nebo
jednoduché věty, které se týkají
osvojovaných témat
napíše krátký jednoduchý text, např.
popis osob, míst, předmětů, událostí,
prostředí, ve kterém se pohybuje, který
souvisí s osvojovanými tématy
napíše jednoduchý dopis nebo příběh,
kde používá vhodné spojky a
prostředky textové návaznosti, text
vhodně člení a propojuje
popíše událost za použití vhodně
propojených vět, používá adekvátní
prostředky textové návaznosti

vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři

vyplní ve formuláři základní údaje, které
se žáka týkají
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Mluvnice
- přítomný čas průběhový
- přítomný čas průběhový
- přítomný čas prostý vs přítomný čas
průběhový
- stavová slovesa
- minulý čas prostý pravidelných a
nepravidelných sloves
- minulý čas průběhový
- minulý čas průběhový vs minulý čas
prostý
- předpřítomný čas prostý
- předpřítomný čas prostý vs minulý
čas prostý
- členy
- budoucí čas will
- vyjádření budoucího děje pomocí
going to
- vyjádření budoucího děje pomocí
přítomného času prostého
- první kondicionál
- would, druhý kondicionál
- so ... that
- reflexivní zájmena
- otázky, tvoření otázek
- gerundium
- frázová slovesa
- trpný rod v přítomném čase prostém,
minulém čase prostém, předpřítomném
čase prostém a v budoucím čase
- trpný rod způsobových sloves
- vztažné věty
- nepřímá řeč
- say x tell

Průřezová témata

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:

reaguje na jednoduché písemné sdělení

zeptá se na základní informace a
adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích

reaguje na jednoduché písemné sdělení
vztahující se k osvojovaným tématům
odpoví písemně na otázky, týkající se
osvojovaných témat

zeptá se na základní informace týkající
se činností, osob, míst, času, událostí
a jiných výše uvedených osvojovaných
témat a na podobné otázky adekvátně
odpoví
adekvátně reaguje v běžných
každodenních formálních i neformálních
situacích a pomocí vhodných slovních
spojení a vět se zapojí do rozhovorů, v
nichž např. vyjádří své plány do
budoucna, poradí nebo vyjádří varování
v situacích, jež se vztahují k
osvojovaným tématům
formuluje návrh a vhodnou reakci na
návrh
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- say x tell
- nepřímá otázka
- předložky
- spojky a prostředky textové
návaznosti
Zvuková a grafická podoba jazyka
- fonetická abeceda
- pravopis slov osvojené slovní zásoby
- slovní a větný přízvuk
- intonace
- silent letters – souhlásky, které
nevyslovujeme
- výslovnost ə
- vázání
Slovní zásoba
- každodenní činnosti
- volnočasové aktivity
- vyjádření libosti a nelibosti
- sporty – místa a jejich vybavení
- popis osoby – vzhled, charakterové
vlastnosti
- řešení problémů s nefunkčními
předměty
- hudba
- vyjádření výčtu
- práce se slovníkem

Osobnostní a sociální výchova
- Osobnostní rozvoj
- Rozvoj schopnosti poznávání
- Sebepoznání a sebepojetí
- Kreativita
Sociální rozvoj
- Poznávání lidí
- Mezilidské vztahy
- Kooperace a kompetice
- Komunikace
Morální rozvoj
- Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:

popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života, mluví o své
rodině, kamarádech, škole, volném
čase a dalších osvojovaných tématech

popíše místa, osoby, předměty,
činnosti a situace na obrázku
mluví o své rodině, přátelích, zájmech,
aktivitách, škole, prostředí, ve kterém
se pohybuje, o svých zvycích, zážitcích
a plánech do budoucna, o svých
problémech, životním stylu a
stravovacích návycích, zdraví a dalších
osvojovaných tématech

vypráví jednoduchý příběh či událost

vypráví příběh související s
osvojovanými tématy, události uvádí v
logicky správném časovém sledu, věty
vhodně propojuje spojkami a jinými
prostředky textové návaznosti

vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních
autentických materiálech

žák najde konkrétní informace číselné i
nečíselné povahy (např. o prostředí, v
němž žije, každodenních činnostech a
potřebách, osobách ve svém okolí,
způsobu života) v jednoduchém textu
vztahujícím se k tématům, se kterými
se může běžně setkat ve svém životě
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- práce se slovníkem
- volba povolání, ambice
- časové údaje
- vyjádření návrhu, odmítnutí a přijetí
návrhu, přemýšlení o návrhu
- biologické hodiny
- vyjádření zevšeobecnění a kontrastu
- lidské tělo a umění
- tvoření slov – slovesa a podstatná
jména
- vyjádření varování
- tvoření slov – podstatná jména a
přídavná jména
- vyjádření rady
- přírodní katastrofy, sopky,
zemětřesení
- extrémní sporty
- aktivní dovolená
- vyjádření přidání další informace
- moderní technologie a média
- přídavná jména popisující
charakterové vlastnosti
- vlastnosti a povolání
- frázová slovesa
- vyjádření žádosti
- teenageři a peníze
- formální email
- cestování
- hotely a dovolená
- dopravní prostředky, cestování
vlakem, koupě jízdenky
- podvody
- peníze
- nakupování

Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
Multikulturní výchova
- Lidské vztahy
- Multikulturalita
- Kulturní diference
Environmentální výchova
- Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Mediální výchova
- Kritické čtení a vnímání mediálního
sdělení

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Žák:
-

rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

rozumí krátkým a jednoduchým textům
z běžného života, které se vztahují k
osvojovaným tématům, tj. volný čas,
sport, kultura, volba povolání, péče o
zdraví, příroda, moderní technologie a
média, společnost a její problémy,
cestování, nákupy, společnost a její
problémy, město či reálie anglicky
mluvících zemí
rozumí popisu osoby, místa, předmětu
či události
rozumí návrhům, radám, varování,
časovým údajům, běžným označením a
nápisům na veřejných místech
odvodí z kontextu význam neznámých
slov, porozumí definicím slov nebo
výrazů
v textu (např. příběhu, vyprávění,
článku nebo na internetu) vyhledá
požadované informace
rozumí literárním textům,
zjednodušeným ukázkám z literatury
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nakupování
vyjádření protestu
místa ve městě
zdvořilá otázka
vyprávění, popis události v minulosti

Tematické okruhy
- volný čas
- každodenní činnosti
- sport
- kultura
- volba povolání
- péče o zdraví
- příroda
- moderní technologie a média
- společnost a její problémy
- cestování
- nákupy
- společnost a její problémy
- město
- reálie anglicky mluvících zemí
- americká a britská angličtina

Průřezová témata

Vyučovací předmět: Německý jazyk
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

Obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí
jazyk a souvisejících tématických okruhů průřezových témat Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk, osvojení jazykových znalostí a
dovedností a jejich aktivní využití v komunikace, získání schopnosti číst s
porozuměním a poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti.

Časová dotace:
Ročník

Počet hodin v týdnu
7.
8.
9.

3
3
3

Místo realizace:
učebna německého jazyka

Realizace průřezových témat:
Průřezové téma:
OSV
VDO
VMEGS

Tématický okruh:

Témata (činnosti, náměty):

sociální rozvoj

komunikace

Evropa a svět nás zajímá,
Objevujeme Evropu a svět

německé reálie

MKV
EV
MV

Mezipředmětové vztahy:

Čj, Z, D, Hv. M, Vv, Prv
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Výchovně vzdělávací strategie
1. Strategie směřující ke kompetenci k učení

- vedeme žáky k porovnávání zákonitostí užití cizího jazyka s mateřštinou
- vedeme žáky k práci s různými zdroji informací

2. Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů
- předkládáme žákům takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů
lidské činnosti
- vedeme žáky k práci s knihami, Internetem, slovníky, časopisy
3. Strategie směřující ke kompetenci komunikativní
- vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků

4. Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální

- volíme práci, která vyžaduje vytváření skupin ve třídě, což vede k vzájemné
spolupráci

5. Strategie směřující ke kompetenci občanské

- vytváříme a prohlubujeme u žáků vztah k národním, kulturním a historickým
tradicím cizích zemí

6. Strategie směřující ke kompetenci pracovní

- vedeme žáky ke skupinové a individuální práci
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Vyučovací předmět: Německý jazyk - další cizí jazyk
Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Žák:

ROČNÍK 7.
rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou pronášeny
pomalu a s pečlivou výslovností, a
reaguje na ně

se řídí jednoduchými verbálními pokyny
učitele

rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně
a týkají se osvojovaných témat,
zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu

rozpozná známá slova a slovní spojení

rozumí základním informacím v
krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

zachytí konkrétní informaci v krátkém
jednoduchém poslechovém textu, který
se vztahuje ke každodenním tématům

se zapojí do jednoduchých rozhovorů

použije základní zdvořilostní obraty
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Průřezová témata

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:
sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

odpovídá na jednoduché otázky týkající
se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a podobné otázky
pokládá

rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům

se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí,
co dělá, vlastní, umí, má rád (nerad) za Abeceda. Pozdravy. Dny v týdnu. Čísla
použití jednoduchých slovních spojení a do 20. Internacionalismy. Téma: Jmenuji
se a bydlím. Otázky a odpovědi.
vět
Jednoduchý dotazník. Vykání. Stručné
sdělení. Prosba. Zápor nicht. Souhlas.
Nesouhlas. Otázky zjišťovací. Téma:
moje rodina. Přivlastňovací zájmena
reaguje pomocí slov, jednoduchých
mein, dein, sein, ihr. Slovesa v přít. čase
slovních spojení a vět na otázky
a v č. jednotném. Představení členů
týkající se jeho samotného, členů
rodiny. Vazby ich mag, von. Téma:
rodiny, kamarádů
Kamarádi. Předložka um. Popis osoby.
Gern - am liebsten. Téma: Škola. Školní
potřeby. Určitý člen. Zápor kein. Příkaz.
porozumí jednoduchým nápisům,
Rozkazovací způsob. Otázka: jak se to
popisům, pokynům, příkazům,
řekne německy.
zákazům, s nímiž se setkává v
každodenním životě

rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům

rozpozná známá slova a slovní spojení
v krátkém textu

rozumí krátkému jednoduchému textu,
zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm požadovanou
informaci

rozumí jednoduchém textu, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu

vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři

zapíše, doplní slova číselné i nečíselné
povahy týkající se jeho osoby, rodiny,
kamarádů

napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat

napíše jednochuché texty, týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného
času
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Osobnostní a sociální výchova
- Komunikace
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Žák:
stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

odpoví písemně s použitím
jednoduchých slovních spojení a vět na
otázky týkající se rodiny, kamarádů,
zvířat

ROČNÍK 8.
rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou pronášeny
pomalu a s pečlivou výslovností, a
reaguje na ně

porozumí jednoduchým otázkám, které
souvisí s osvojovanými tématy

rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně
a týkají se osvojovaných témat,
zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu

porozumí významu slov a slovních
spojení vztahujících se k osvojovaným
tématům

rozumí základním informacím v
krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

porozumí tomu, o čem pojednává velmi
krátký a jednoduchý poslechový text,
který se vztahuje ke každodenním
tématům

se zapojí do jednoduchých rozhovorů

se účastní jednoduchých a pomalu
vedených rozhovorů, ve kterých
poskytne informace o sobě

sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

sdělí informace o členech své rodiny,
kamarádech, spolužácích

Téma: Koníčky. Telefonování. Dopis.
Email. Časování pravidelných sloves.
Časování slovesa sein. Předložka am v
časových údajích. Téma: Počítač.

39

Průřezová témata

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:
odpovídá na jednoduché otázky týkající
se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a podobné otázky
pokládá

rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům

časových údajích. Téma: Počítač.
Zvířata. Časování slovesa haben. 4. pád
odpoví na otázky a poskytne konkrétní podstatných jmen. Zápor kein ve 4. pádě.
informace, které se vztahují k
Téma: Popis místa, pozvání na oslavu.
osvojovaným tématům
Čas. Čísla do 100. Základní matematické
úkony. Roční období. Měsíce. Předložka
in ve 3. pádě. Množné číslo. Předložka
im, um. Téma: Města, Země. Koupení
porozumí jednoduchým nápisům,
jízdenky. Objednání ubytování. Pozdrav z
popisům, instrukcím, pokynům,
dovolené. Údaje o sobě. Vazba ich
příkazům, zákazům na informačních
möchte. Předložka nach, in. Sloveso
tabulích
fahren.

rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům

porozumí významu slov, slovních
spojení, jednoduchých vět, které se
vztahují k tématům z běžného života

rozumí krátkému jednoduchému textu,
zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm požadovanou
informaci

najde konkrétní informace v krátkém
jednoduchém textu

vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři

doplní slova nebo slovní spojení
týkající se jeho osoby, rodiny,
kamarádů

napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat

napíše slova, slovní spojení,
jednoduché věty, ve kterých představí
členy své rodiny, kamarády

stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

odpoví písemně na krátké sdělení či
otázky týkající se jeho osoby, rodiny,
kamarádů

ROČNÍK 9.
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Osobnostní a sociální výchova
- Komunikace
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:
rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou pronášeny
pomalu a s pečlivou výslovností, a
reaguje na ně

porozumí jednoduchým otázkám, ktreré
souvisí s osvojovanými tématy

rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně
a týkají se osvojovaných témat,
zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu

porozumí smyslu jednoduchých vět
vztahujících se k osvojovaným
tématům, má-li k dispozici vizuální
oporu

rozumí základním informacím v
krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

porozumí tomu, o čem pojednává velmi
krátký a jednoduchý poslechový text,
který se vztahuje ke každodenním
tématům

se zapojí do jednoduchých rozhovorů

se účastní jednoduchých a pomalu
vedených rozhovorů, ve kterých
poskytne informace o sobě

sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

Reálie Německo, Rakousko, Švýcarsko.
Vazba es gibt. Téma: U nás doma. Popis
domu, pokoje. Popis činností během
popíše skutečnosti se kterými se běžně
roku. Přivlastňovací zájmena unser,
setkává
unsere. Předložky se 3. a 4. pádem ve 3.
pádě. Užití sloves

odpovídá na jednoduché otázky týkající
se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a podobné otázky
pokládá

se zeptá na konkrétní informace, které
se vztahují k osvojovaným tématům

rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům

porozumí jednoduchým nápisům,
instrukcím, pokynům, příkazům a
zákazům

stehen, hängen, liegen, sitzen. Slovesa s
odlučitelnou předponou.Téma: Směr
cesty, popis cesty. Přijetí a odmítnutí
pozvání. Předložky se 3. a 4. pádem ve
4. pádě. Předložka für. Tvoření otázek.
Téma: Můj den. Popis denní činnosti.
Popis jídelníčku. Nakupování. Sloceso
mussen. Číslovky nad 1000. 3. pád
podstatných jmen. Téma: Týdenní
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Osobnostní a sociální výchova
- Komunikace
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Žák:
rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům

porozumí významu slov, slovním
spojením v krátkém textu z běžného
života

rozumí krátkému jednoduchému textu,
zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm požadovanou
informaci

najde konkrétní informace v krátkém
jednoduchém textu

vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři

program. Domluva schůzky. Rozvrh
hodin. Informace o škole. Způsobová
slovesa können, dürfen. Podmět man.

doplní slova nebo slovní spojení týkající
se jeho osoby, rodiny, kamarádů

napíše jednoduché texty týkající se
sestaví s použitím slov, jednoduchých
jeho samotného, rodiny, školy, volného
slovních spojení a vět krátký pozdrav,
času a dalších osvojovaných témat
dotaz nebo vzkaz, sdělí konkrétní
informaci nebo se na ni zeptá
stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

odpoví písemně na krátká sdělení či
otázky týkající se jeho osoby, rodiny a
kamarádů
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Průřezová témata

Vyučovací předmět: Ruský jazyk
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

Obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí
jazyk a souvisejících tématických okruhů průřezových témat Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk, osvojení jazykových znalostí a
dovedností a jejich aktivní využití v komunikace, získání schopnosti číst s
porozuměním a poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti.

Časová dotace:
Ročník

Počet hodin v týdnu
7.
8.
9.

3
3
3

Místo realizace:

učebna německého jazyka

Realizace průřezových témat:
Průřezové téma:
OSV
VDO
VMEGS

Tématický okruh:

Témata (činnosti, náměty):

sociální rozvoj

komunikace

Evropa a svět nás zajímá,
Objevujeme Evropu a svět

německé reálie

MKV
EV
MV

Mezipředmětové vztahy:

Čj, Z, D, Hv. M, Vv, Prv
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Výchovně vzdělávací strategie
1. Strategie směřující ke kompetenci k učení

- vedeme žáky k porovnávání zákonitostí užití cizího jazyka s mateřštinou
- vedeme žáky k práci s různými zdroji informací

2. Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů
- předkládáme žákům takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů
lidské činnosti
- vedeme žáky k práci s knihami, Internetem, slovníky, časopisy
3. Strategie směřující ke kompetenci komunikativní
- vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků

4. Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální

- volíme práci, která vyžaduje vytváření skupin ve třídě, což vede k vzájemné
spolupráci

5. Strategie směřující ke kompetenci občanské

- vytváříme a prohlubujeme u žáků vztah k národním, kulturním a historickým
tradicím cizích zemí

6. Strategie směřující ke kompetenci pracovní

- vedeme žáky ke skupinové a individuální práci
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Vyučovací předmět: Ruský jazyk - další cizí jazyk
Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Žák:

ROČNÍK 7.
rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou pronášeny
pomalu a s pečlivou výslovností, a
reaguje na ně

se řídí jednoduchými verbálními pokyny
učitele

rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně
a týkají se osvojovaných témat,
zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu

rozpozná známá slova a slovní spojení

rozumí základním informacím v
krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

zachytí konkrétní informaci v krátkém
jednoduchém poslechovém textu, který
se vztahuje ke každodenním tématům

se zapojí do jednoduchých rozhovorů

použije základní zdvořilostní obraty
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Průřezová témata

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:
sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí,
co dělá, vlastní, umí, má rád (nerad) za
použití jednoduchých slovních spojení a
vět

odpovídá na jednoduché otázky týkající
se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a podobné otázky
pokládá

reaguje pomocí slov, jednoduchých
slovních spojení a vět na otázky
týkající se jeho samotného, členů
rodiny, kamarádů

rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům

porozumí jednoduchým nápisům,
popisům, pokynům, příkazům,
zákazům, s nímiž se setkává v
každodenním životě

rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům

rozpozná známá slova a slovní spojení
v krátkém textu

rozumí krátkému jednoduchému textu,
zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm požadovanou
informaci

rozumí jednoduchém textu, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu

vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři

zapíše, doplní slova číselné i nečíselné
povahy týkající se jeho osoby, rodiny,
kamarádů

napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat

napíše jednochuché texty, týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného
času

Téma: Jak se jmenuješ? Pravidla
výslovnosti. Azbuka. Téma: Seznamte se.
Intonace vět. Oslovení. Číslovky 1 - 10.
Téma: Odkud kdo je. Pořadí písmen
azbuky. Jména příslušníků národů.
Číslovky 11 - 20. Časování sloves v
přítomném čase. Téma: Na návštěvě.
Telefonování. Číslovky 30 - 90, 100 900. Podstatná jména po číslovkách.
Osobní zájmena v 1. a 3. pádě
jednotného čísla. Časování sloves.
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Osobnostní a sociální výchova
- Komunikace
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Žák:
stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

odpoví písemně s použitím
jednoduchých slovních spojení a vět na
otázky týkající se rodiny, kamarádů,
zvířat

ROČNÍK 8.
rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou pronášeny
pomalu a s pečlivou výslovností, a
reaguje na ně

porozumí jednoduchým otázkám, které
souvisí s osvojovanými tématy

rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně
a týkají se osvojovaných témat,
zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu

porozumí významu slov a slovních
spojení vztahujících se k osvojovaným
tématům

rozumí základním informacím v
krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

porozumí tomu, o čem pojednává velmi
krátký a jednoduchý poslechový text,
který se vztahuje ke každodenním
tématům

se zapojí do jednoduchých rozhovorů

se účastní jednoduchých a pomalu
vedených rozhovorů, ve kterých
poskytne informace o sobě

sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

sdělí informace o členech své rodiny,
kamarádech, spolužácích
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Průřezová témata

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:
odpovídá na jednoduché otázky týkající
se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a podobné otázky
pokládá

odpoví na otázky a poskytne konkrétní
informace, které se vztahují k
osvojovaným tématům

rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům

porozumí jednoduchým nápisům,
popisům, instrukcím, pokynům,
příkazům, zákazům na informačních
tabulích

rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům

porozumí významu slov, slovních
spojení, jednoduchých vět, které se
vztahují k tématům z běžného života

rozumí krátkému jednoduchému textu,
zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm požadovanou
informaci

najde konkrétní informace v krátkém
jednoduchém textu

vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři

doplní slova nebo slovní spojení
týkající se jeho osoby, rodiny,
kamarádů

napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat

napíše slova, slovní spojení,
jednoduché věty, ve kterých představí
členy své rodiny, kamarády

stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

odpoví písemně na krátké sdělení či
otázky týkající se jeho osoby, rodiny,
kamarádů

Téma: Naše rodina. Intonace otázek
podle jejich smyslu. Podstatná jména po
číslovkách 2, 3, 4. Přivlastňovací
zájmena. Téma: Povolání. Názvy profesí
mužů a žen. 4. pád osobních zájmen.
Téma: Volný čas. 1. a 2. časování.
Zvratná slovesa. Slovesa se změnou
kmenové souhlásky. Téma: Seznámení.
Inzerát, Dopisování. Slovesné vazby.
Skloňování osobních zájmen.
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Osobnostní a sociální výchova
- Komunikace
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:

ROČNÍK 9.
rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou pronášeny
pomalu a s pečlivou výslovností, a
reaguje na ně

porozumí jednoduchým otázkám, ktreré
souvisí s osvojovanými tématy

rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně
a týkají se osvojovaných témat,
zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu

porozumí smyslu jednoduchých vět
vztahujících se k osvojovaným
tématům, má-li k dispozici vizuální
oporu

rozumí základním informacím v
krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

porozumí tomu, o čem pojednává velmi
krátký a jednoduchý poslechový text,
který se vztahuje ke každodenním
tématům

se zapojí do jednoduchých rozhovorů

se účastní jednoduchých a pomalu
vedených rozhovorů, ve kterých
poskytne informace o sobě

sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

popíše skutečnosti se kterými se běžně
setkává

odpovídá na jednoduché otázky týkající
se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a podobné otázky
pokládá

Téma: Škola. Školní budova. Řadové
číslovky. Vyjadřování data. Minulý čas.
Vykání. Téma: Vyučování.
Osobnostní a sociální výchova
Rozvrh hodin. Předložkové vazby.
- Komunikace
Skloňování zájmen kdo, co. Skloňování
podstatých jmen. Téma: Orientace ve
Výchova k myšlení v evropských a
městě. Dopravní prostředky. Budovy ve
globálních souvislostech
městě. Jak se kam dostat. Časování
- Evropa a svět nás zajímá

se zeptá na konkrétní informace, které
se vztahují k osvojovaným tématům
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Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy
Žák:

rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům

porozumí jednoduchým nápisům,
instrukcím, pokynům, příkazům a
zákazům

rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům

porozumí významu slov, slovním
spojením v krátkém textu z běžného
života

rozumí krátkému jednoduchému textu,
zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm požadovanou
informaci

najde konkrétní informace v krátkém
jednoduchém textu

vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři

doplní slova nebo slovní spojení
týkající se jeho osoby, rodiny,
kamarádů

napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat

sestaví s použitím slov, jednoduchých
slovních spojení a vět krátký pozdrav,
dotaz nebo vzkaz, sdělí konkrétní
informaci nebo se na ni zeptá

stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

odpoví písemně na krátká sdělení či
otázky týkající se jeho osoby, rodiny a
kamarádů

Učivo
městě. Jak se kam dostat. Časování
sloves. Téma: V obchodním centru. Kolik
co stojí. Rozhovor v obchodě s
prodavačem. Názvy potravin, oblečení.
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Průřezová témata
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:

ROČNÍK 1. - 3.
LIDÉ KOLEM NÁS
Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a
Ví datum narození
vztahy mezi nimi
Projevuje toleranci k přirozeným
Uvědomuje si své místo v rodině, je si
odlišnostem spolužáků, jejich přednostem
vědom svých práv i povinností
i nedostatkům.

Soužití lidí, chování lidí, pravidla slušného
chování, ohleduplnost, etické zásady,
rizikové situace a předcházení konfliktům

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Popíše příznaky běžných onemocnění,
zbavuje se strachu z lékařských
prohlídek, chápe proč je nezbytné
očkování.
Vyjmenuje základní potraviny našeho
Dodržuje zásady bezpečného chování
jídelníčku, dokáže rozlišit potraviny
tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví zdravé výživy
jiných, rozezná nebezpečí různého
charakteru, využívá bezpečná místa pro
Dodržuje kulturu stolování
hru a trávení volného času

Chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci,
která mu je nepříjemná, v případě
potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro
jiné dítě, ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek

Nemoc a úraz - dětské nemoci, návštěva
OSV - Sociální rozvoj - Komunikace
lékaře, předcházení nemocí a úrazů
Lékárnička.
Nebezpečí zneužívání léků
Potraviny, výživa . Druhy potravin (pečivo, mléko a mléčné výrobky, masné
OSV - Rozvoj schopností poznávání
výrobky, ovoce a zelenina, cukrovinky a
nápoje)
Správné stolování, základní denní jídla
(snídaně, svačina, oběd, svačina,
večeře).

Dodržuje hygienické zásady, přiměřeně
se obléká, aktivně odpočívá, chrání
zdraví své a je ohleduplný k ostatním.

Zásady zdravého života. Vhodná a
nevhodná místa pro hru, bezpečné
chování v rizikovém prostředí, označoání
nebezpečných látek, šikana, týrání a
sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné
formy násilí v médiích

Posuzuje rizikové situace a adekvátní
chování v těchto situacích.

Nácvik chování a komunikace v
modelových situacích
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Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Žák:

2. etapa
uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v
modelových situacích simulujících
mimořádné události, vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí
odpovídající závěry pro své chování jako
chodec a cyklista
rozpozná život ohrožující zranění, ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou
pomoc
sturčně charakteruzuje specifické
přírodní jevy a z nich vyplývající rizika
vzniku mimořádných událostí, v modelové
situaci prokáže schopnost se účinně
chánik

popíše krizové situace a vysvětlí, jak se
za daných situací chovat

krizové situace - oheň, povodeň, záření,
autonehoda, zemětřesení atd., důležitá
telefonní čísla, evakuační balíček,
dopravní výchova

předvede základní obvazovou techniku,
vyhledá lékařskou pomoc, předvede
ošetření běžných poranění a úrazů

úrazy dětí a jejich následky, zásady při
poskytování první pomoci, základy
obvazové techniky, prevence
rizika spojená s ročními obdobími a
sezóními činnostmi a mimořádné události
způsobené přírodními vlivy a ochrana
před nimi
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Průřezová témata

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:

2. etapa
Určí a vysvětlí polohu svého bydliště
nebo pobytu vzhledem ke krajině a
státu
Rozlišuje základní rozdíly mezi
jednotlivci lidmi, obhájí a odůvodní při
konkrétních činnostech své
názory,popřípadě připustí svůj omyl a
dohodne se na společném postupu
řešení se spolužáky
Rozpozná ve svém okolí jednání a
chování, která se už nemohou tolerovat
lidí tolerovat nemohou,a která porušují
základní lidská práva nebo
demokratické principy

vyjadřuje svými slovy pojmy obec,
okres, region

Orientace v místě a prostoru, domov,
škola a obec

komunikuje se svými spolužáky,
vyjadřuje svůj vlastní názor

pravidla dialogu, komunikace

zkoumá jednání ve svém okolí, uvádí
příklady chování

lidská práva a práva dítěte

Orientuje se v záklandích formách
vlastnictví; Rozlišuje základní formy
vlastnictví, používá peníze v běžných
situacích, odhadne a zkontroluje cenu
nákupu a vrácené peníze, na příkladu
ukáže nemožnost realizace všech
chtěných výdajů, vyspětlí, proč spořit,
kdy si půjčovat a jak vracet dluhy

získává informace o formách
vlastnictví, používá peníze a kontroluje
vrácené peníze

základní formy vlastnictví, peníze a
jejich používání, hotovostní a
bezhotovostní forma peněz, zpsoby
placení, banka jako spráce peněz,
rozpočet, příjmy a výdje domácnosti,
nárok na reklamaci, úspory a půjčky

Poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a
některé problémy a navrhne možnosti
zlepšení životního prostředí obce
(města)

beseduje o životním prostředí

základní globální problémy

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

charakterizuje svými slovy život
českých zemí, objasňuje vznik ČR,
posuzuje život v době nacistické
okupace, v poválečném období, v
období totality a po obnovení
demokracie

vznik ČSR, vznik ČR, území českého
státu v proměnách času, tradice
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OSV- sociální rozvoj - mezilidské
vztahy

environmentální výchova - vztah
člověka k prostředí, lidské aktivity a
problémy životního prostředí

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:

ROČNÍK 6.
Člověk ve společnosti
Zhodnotí a na příkladech doloží
význam vzájemné solidarity mezi lidmi,
vyjádří své možnosti, jak může v
případě potřeby pomáhat lidem v nouzi
a jak pomoci v situacích ohrožení a
obrany státu

Rozlišuje vhodné a nevhodné způsoby
využívání volného času ; orientuje se v
nabídce volnočasových aktivit, připraví
program pro volný čas pro sebe ( i pro
jiné )

Volný čas a jeho využití

Rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, uvede jejich příklady.

Na rodinném majetku rozliší jednotlivé
formy vlastnictví.

Rodina – hospodaření rodiny,

Sestaví jednoduchý rozpočet
domácnosti, uvede hlavní příjmy a
výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové
příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů v hospodaření
domácnosti, objasní princip
vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu domácnosti,
dodržuje zásady hospodárnosti, popíše
a objasní vlastní způsoby zacházení s
penězi a se svým i svěřeným
majetkem, vyhýbá se rizikům v
hospodaření s penězi.

Popíše, do kterých důležitých oblastí
rodina směřuje své výdaje. Rozhoduje
se, jak vhodně naložit se svým
kapesným a s uspořenými penězi.

Rodina – hospodaření rodiny;
Rozpočet domácnosti.

Stát a hospodářství
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Osobnostní rozvoj – rozvoj schopností
poznávání ; sebepoznání a sebepojetí

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Žák:

ROČNÍK 7.
Stát a hospodářství
Rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví,
a způsoby jejich ochrany, uvede jejich
příklady

Rozhodne se jak vhodně nakládat s
penězi a majetkem; rozlišuje a
porovnává různé typy vlastnictví

Hospodářský život - majetek,
vlastnictví ( formy vlastnictví, hmotné a
duševní vlastnictví ); hospodaření s
penězi, majetkem a různými formami
vlastnictví

Objasní potřebu dodržování zásad
ochrany duševního vlastnictví a jejich
znalost uplatňuje ve svém jednání

Vysvětlí potřebu ochrany duševního
vlastnictví

Ochrana majetku

Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
služby nabízejí občanům. Na
příkladech ukáže vhodné využití
různých nástrojů hotovostního a
bezhotovostního placení, uvede
příklady použití debetní a kreditní
platební karty, vysvětlí jejich omezení.
Vysvětlí význam úroku placeného a
přijatého, uvede nejčastější druhy
pojištění a navrhne, kdy je využít.

Vysvětlí funkci banky; vyjmenuje, jaké
služby nabízí občanům

Peníze ( funkce a podoby peněz ),
formy placení; úvěry, investice,
splátkový prodej, leasing. Banky a
jejich služby; produkty finančního trhu
pro investování a pro získávání
prostředků.

Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí
příjmy státu a do kterých oblastí stát
směřuje své výdaje, uvede příklady
dávek a příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané

-popíše, ze kterých zdrojů pochází
příjmy státu a do kterých důležitých
oblastí stát směřuje své výdaje

Rozpočet státu, význam daní
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Průřezová témata

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Uvede, jaká má občan základní práva a
vysvětlí, jakým způsobem je může
uplatňovat; respektuje práva druhých
lidí

Lidská práva – základní lidská práva,
práva dítěte, jejich ochrana; úprava
lidských práv a práv dětí v
dokumentech, poškozování lidských
práv, šikana, diskriminace

Občan, občanská společnost a stát;
mezilidské vztahy

Uvede příklady protiprávního jednání;
na příkladech rozpozná rozdíly mezi
přestupkem a trestným činem

Protiprávní jednání – druhy a postihy
protiprávního jednání včetně korupce,
trestní postižitelnost; porušování
předpisů v silničním provozu,
porušování práv k duševnímu
vlastnictví

Rozlišuje a používá pojmy nabídka a
poptávka, na příkladech jejich
vzájemného vztahu vysvětlí, jak funguje
trh zboží a trh práce

Principy tržního hospodářství –
nabídka, poptávka, trh; tvorba ceny,
inflace; podstata fungování trhu;
nejčastější právní formy podnikání

Žák:

ROČNÍK 8.
Právo a spravedlnost
Přiměřeně uplatňuje svá práva včetně
práv spotřebitele a respektuje práva a
oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí
význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana
při zajišťování obrany státu

Rozpozná protiprávní jednání , rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich
příklady; Diskutuje o příčinách a
důsledcích korupčního jednání.

ROČNÍK 9.
Stát a hospodářství
Na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování
trhu; Objasní vliv nabídky a poptávky
na tvorbu ceny a její změny, na
příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet
nákladů, zisku a DPH, popíše vliv
inflace na hodnotu peněz. Uvede a
porovná nejobvyklejší způsoby
nakládání s volnými prostředky a
způsoby krytí deficitu.
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Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:
Mezinárodní vztahy,
globální svět
Uvede některé významné mezinárodní
organizace a společenství, k nimž má
vztah ČR, posoudí jejich význam ve
světovém dění a popíše výhody
spolupráce mezi státy včetně
zajišťování obrany státu a účasti v
zahraničních misích.

Vyjmenuje některé mezinárodní
organizace a uvede příklady jejich
činnosti ( OSN, UNESCO, UNICEF, ES
.. ); na příkladech popíše funkce a
vysvětlí význam OSN a NATO při
řešení konfliktů a zajišťování kolektivní
bezpečnosti;

Mezinárodní spolupráce – ekonomická,
politická a bezpečnostní spolupráce
mezi státy, její výhody; významné
mezinárodní organizace ( RE, NATO,
OSN aj. )

Uvede příklady některých projevů
globalizace , porovná jejich klady a
zápory

Uvede příklady některých projevů
globalizace v současném světě a
objasní jejich klady a zápory

Globalizace – projevy, klady a zápory;
Významné globální projevy včetně
válek a terorismu, možnosti jejich
řešení

Uvede příklady mezinárodního
terorismu a zaujme vlastní postoj ke
způsobům jeho potírání, objasní roli
ozbrojených sil ČR při zajišťování
obrany státu a při řešení krizí
nevojenského charakteru.

Uvede příklady mezinárodního
terorismu, zaujme k nim vlastní postoj a
vyjádří vlastní názor na způsoby jeho
potírání

Terorismus a boj proti němu

57

Evropa a svět nás zajímá

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:

Ročník: 6.
• sestaví správně podle schématu
elektrický obvod a analyzuje správně
schéma reálného obvodu
• rozliší stejnosměrný a střídavý proud,
změří elektrický proud a napětí
• rozliší vodič,izolant a polovodič na
základě analýzy jejich vlastností

• rozumí základním pojmům stavby
látek
• rozhodne o tom, zda dvě tělesa se
budou podle náboje přitahovat nebo
odpuzovat
• charakterizuje náboj iontu
• ověří, zda na těleso působí elektrická
síla a zda v jeho okolí existuje
elektrické pole

Elektrické vlastnosti látek.
• částicové složení látek
• elektrická síla a pole
• elektroskop
• elektrické vodiče a nevodiče

Výchava k myšlení v evropských a
globálních souvislostech - evropa a
svět nás zajímá

Základní poznatky o elektřině.
• elektrický proud a jeho měření
• elektrické napětí a jeho měření
• zkrat v obvodu a ochrana proti němu
• vedení el. proudu v kapalinách a
plynech
• blesk a ochrana proti němu

Výchava k myšlení v evropských a
globálních souvislostech - evropa a
svět nás zajímá

Ročník: 8.

• sestaví správně podle schématu
elektrický obvod a analyzuje správně
schéma reálného obvodu
• rozliší stejnosměrný a střídavý proud,
změří elektrický proud a napětí
• rozliší vodič,izolant a polovodič na
základě analýzy jejich vlastností

• pokusně ověří, prochází-li obvodem
el. proud
• objasní některé účinky el. proudu
• chápe význam zdroje napětí v el.
obvodu
• změří velikost proudu a napětí v
daném obvodu
• vysvětlí vznik zkratu a dodržuje
základní pravidla bezpečnosti při práci
s el. zařízeními
• chápe význam pojistek a jističů
• chápe, za jakých podmínek vedou
kapaliny a plyny el. proud
• vysvětlí vznik blesku a ochranu proti
němu
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Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:

ROČNÍK 6.
Pěstitelské práce a
chovatelství

Volí vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin

Posuzuje vztah pěstitelství a životního
prostředí a vliv rostlin na zdraví člověka
a jeho psychiku;
rozlišuje různé
pěstitelské pracovní postupy s ohledem
na výběr pěstovaných rostlin

Základní podmínky pro pěstování (
půda, výživa a ochrana rostlin );
zelenina; ovoce; okrasné rostliny;
léčivé rostliny a koření; plevele a
škůdci

Pěstuje a využívá květiny a okrasné
rostliny pro výzdobu

Aktivně se podílí na pěstování;
poznává hlavní druhy okrasných rostlin;
vysvětlí hydroponické pěstování
pokojových rostlin

Základní pěstební postupy ( příprava
půdy, osivo a sadba, rozmnožování
rostlin … ); hydroponie

Používá vhodné pracovní pomůcky a
provádí jejich údržbu

Vybírá a používá vhodné pracovní
pomůcky s ohledem na činnost, zvládá
jejich údržbu

Nářadí a stroje používané při
pěstitelství

Prokáže základní znalost chovu
drobných zvířat a zásad bezpečného
kontaktu se zvířaty

Chová nebo se zajímá o chov drobných
domácích zvířat; referuje o
podmínkách chovu a ošetřování
drobných domácích zvířat

Drobná domácí zvířata ( psi, kočky,
hlodavci, ptáci, rybičky, plazi a členovci
…)

Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci, technologickou
kázeň; poskytne první pomoc při úrazu,
včetně způsobeného zvířetem

Vysvětlí zásady BOZP; poskytne
první pomoc při úrazu

Hygiena; první pomoc

Příprava pokrmů
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Kreativita

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:
Používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče

Připraví jednoduché pokrmy v souladu
se zásadami zdravé výživy

Vyjmenuje a používá základní
kuchyňské vybavení, rozlišuje jeho
funkčnost a ekonomiku provozu;
rozlišuje mycí a čistící prostředky, bere
ohled na ekologické aspekty
Vybere, nakoupí a uskladní potřebné
potraviny k výrobě jednoduchého
pokrmu ( bere ohled na cenu, kvalitu a
množství ); řídí se zásadami zdravé
výživy; spolupracuje při přípravě
pokrmu

Základní vybavení kuchyně; řád
kuchyně; hygienické zásady a
prostředky k jejich dodržování
Potraviny; studená úprava potravin,
tepelné úpravy ( vaření, pečení,
smažení, dušení, grilování, ohřívání ),
nápoje
Objasní vliv nabídky a poptávky na
tvorbu ceny a její změny

Dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u
stolu ve společnosti

Kulturně stoluje; připraví jednoduché
prostírání; upraví prostředí kuchyně a
jídelny dle zásad hygieny

Jednoduché prostírání; zdobné prvky;
pravidla slušného společenského
chování; obsluha při stolování;
Základní práva spotřebitelů

Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci ; poskytne první
pomoc při úrazu v kuchyni

Vysvětlí zásady BOZP; poskytne
první pomoc při úrazu

Hygiena; první pomoc

Kreativita

Design a konstruování
sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
navrhne a sestaví jednoduché
konstrukční prvky a ověří a porovná
jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.

návod, předloha, náčrt, plán, schéma,
jednoduchý program
sestavuje modely ze stavebnice Merkur
nebo Boffin
Kreativita
stavebnice (konstrukční,
elektrotechnické, elektronické),
sestavování modelů, tvorba
konstrukčních prvků, montáž a demontáž

provádí montáž, demontáž a údržbu
jednoduchých předmětů a zařízení
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní předpisy;
poskytne první pomoc při úrazu

Vysvětlí zásady BOZP; poskytne
první pomoc při úrazu

ROČNÍK 7.
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Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:
Pěstitelské práce a
chovatelství

Volí vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin

Posuzuje vztah pěstitelství a životního
prostředí a vliv rostlin na zdraví člověka
a jeho psychiku;
rozlišuje různé
pěstitelské pracovní postupy s ohledem
na výběr pěstovaných rostlin

Základní podmínky pro pěstování (
půda, výživa a ochrana rostlin );
zelenina; ovoce; okrasné rostliny;
léčivé rostliny a koření; plevele a
škůdci

Pěstuje a využívá květiny a okrasné
rostliny pro výzdobu

Aktivně se podílí na pěstování;
poznává hlavní druhy okrasných rostlin;
vysvětlí hydroponické pěstování
pokojových rostlin

Základní pěstební postupy ( příprava
půdy, osivo a sadba, rozmnožování
rostlin … ); hydroponie

Používá vhodné pracovní pomůcky a
provádí jejich údržbu

Vybírá a používá vhodné pracovní
pomůcky s ohledem na činnost, zvládá
jejich údržbu

Nářadí a stroje používané při
pěstitelství

Prokáže základní znalost chovu
drobných zvířat a zásad bezpečného
kontaktu se zvířaty

Chová nebo se zajímá o chov drobných
domácích zvířat; referuje o
podmínkách chovu a ošetřování
drobných domácích zvířat

Drobná domácí zvířata ( psi, kočky,
hlodavci, ptáci, rybičky, plazi a členovci
…)

Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci, technologickou
kázeň; poskytne první pomoc při úrazu,
včetně způsobeného zvířetem

Vysvětlí zásady BOZP; poskytne
první pomoc při úrazu

Hygiena; první pomoc

Příprava pokrmů
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Kreativita

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:
Používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče

Vyjmenuje a používá základní
kuchyňské vybavení, rozlišuje jeho
funkčnost a ekonomiku provozu;
rozlišuje mycí a čistící prostředky, bere
ohled na ekologické aspekty

Základní vybavení kuchyně; řád
kuchyně; hygienické zásady a
prostředky k jejich dodržování

Připraví jednoduché pokrmy v souladu
se zásadami zdravé výživy

Vybere, nakoupí a uskladní potřebné
potraviny k výrobě jednoduchého
pokrmu ( bere ohled na cenu, kvalitu a
množství ); řídí se zásadami zdravé
výživy; spolupracuje při přípravě
pokrmu

Potraviny; studená úprava potravin,
tepelné úpravy ( vaření, pečení,
smažení, dušení, grilování, ohřívání ),
nápoje
Objasní vliv nabídky a poptávky na
tvorbu ceny a její změny

Dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u
stolu ve společnosti

Kulturně stoluje; připraví jednoduché
prostírání; upraví prostředí kuchyně a
jídelny dle zásad hygieny

Jednoduché prostírání; zdobné prvky;
pravidla slušného společenského
chování; obsluha při stolování;
Základní práva spotřebitelů

Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci ; poskytne první
pomoc při úrazu v kuchyni

Vysvětlí zásady BOZP; poskytne
první pomoc při úrazu

Hygiena; první pomoc

Kreativita

Design a konstruování
sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
navrhne a sestaví jednoduché
konstrukční prvky a ověří a porovná
jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.

návod, předloha, náčrt, plán, schéma,
jednoduchý program
sestavuje modely ze stavebnice Merkur
nebo Boffin
stavebnice (konstrukční,
elektrotechnické, elektronické),
sestavování modelů, tvorba
konstrukčních prvků, montáž a demontáž

provádí montáž, demontáž a údržbu
jednoduchých předmětů a zařízení
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní předpisy;
poskytne první pomoc při úrazu

Vysvětlí zásady BOZP; poskytne
první pomoc při úrazu

ROČNÍK 8.
Příprava pokrmů
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Kreativita

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:
Používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče

Připraví jednoduché pokrmy v souladu
se zásadami zdravé výživy

Vyjmenuje a používá základní
kuchyňské vybavení, rozlišuje jeho
funkčnost a ekonomiku provozu;
rozlišuje mycí a čistící prostředky, bere
ohled na ekologické aspekty
Vybere, nakoupí a uskladní potřebné
potraviny k výrobě jednoduchého
pokrmu ( bere ohled na cenu, kvalitu a
množství ); řídí se zásadami zdravé
výživy; spolupracuje při přípravě
pokrmu

Dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u
stolu ve společnosti

Kulturně stoluje; připraví jednoduché
prostírání; upraví prostředí kuchyně a
jídelny dle zásad hygieny

Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci ; poskytne první
pomoc při úrazu v kuchyni

Vysvětlí zásady BOZP; poskytne
první pomoc při úrazu

Základní vybavení kuchyně; řád
kuchyně; hygienické zásady a
prostředky k jejich dodržování
Potraviny; studená úprava potravin,
tepelné úpravy ( vaření, pečení,
smažení, dušení, grilování, ohřívání ),
nápoje
Objasní vliv nabídky a poptávky na
tvorbu ceny a její změny
Jednoduché prostírání; zdobné prvky;
pravidla slušného společenského
chování; obsluha při stolování;
Základní práva spotřebitelů

Kreativita

Hygiena; první pomoc

Design a konstruování
sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
navrhne a sestaví jednoduché
konstrukční prvky a ověří a porovná
jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.

návod, předloha, náčrt, plán, schéma,
jednoduchý program
sestavuje modely ze stavebnice Merkur
nebo Boffin
stavebnice (konstrukční,
elektrotechnické, elektronické),
sestavování modelů, tvorba
konstrukčních prvků, montáž a demontáž

provádí montáž, demontáž a údržbu
jednoduchých předmětů a zařízení
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní předpisy;
poskytne první pomoc při úrazu

Vysvětlí zásady BOZP; poskytne
první pomoc při úrazu

Provoz a údržba
domácnosti
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Kreativita

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Žák:
ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a
orientuje se v návodech k obsluze
běžných domácích spotřebičů
správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně údržby;
provádí drobnou domácí údržbu
dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a
poskytne první pomoc při úrazu, včetně
úrazu elektrickým proudem

provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví

ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a
orientuje se v návodech k obsluze
běžných domácích spotřebičů
elektrotechnika v domácnosti – elektrická
instalace, elektrické spotřebiče,
správně zachází s pomůckami, nástroji, elektronika, sdělovací technika, funkce,
nářadím a zařízením včetně údržby;
ovládání a užití, ochrana, údržba,
provádí drobnou domácí údržbu
bezpečnost a ekonomika provozu,
nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Vysvětlí zásady BOZP; poskytne
první pomoc při úrazu

sestaví jednoduchý rozpočet
domácnosti, uvede hlavní příjmy a
výdaje domácnosti, na příkladech
ukáže vhodné využití různých nástojů
hotovostního a bezhotovostního placení

finance, provoz a údržba domácnosti –
rozpočet, příjmy, výdaje, platby,
úspory; hotovostní a bezhotovostní
platební styk, ekonomika domácnosti;
údržba oděvů a textilií, úklid
domácnosti, postupy, prostředky a
jejich dopad na životní prostředí, odpad
a jeho ekologická likvidace; spotřebiče
v domácnosti

Vyjmenuje a používá základní
kuchyňské vybavení, rozlišuje jeho
funkčnost a ekonomiku provozu;
rozlišuje mycí a čistící prostředky, bere
ohled na ekologické aspekty

Základní vybavení kuchyně; řád
kuchyně; hygienické zásady a
prostředky k jejich dodržování

ROČNÍK 9.
Příprava pokrmů
Používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče
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Průřezová témata

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:

Připraví jednoduché pokrmy v souladu
se zásadami zdravé výživy

Vybere, nakoupí a uskladní potřebné
potraviny k výrobě jednoduchého
pokrmu ( bere ohled na cenu, kvalitu a
množství ); řídí se zásadami zdravé
výživy; spolupracuje při přípravě
pokrmu

Dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u
stolu ve společnosti

Kulturně stoluje; připraví jednoduché
prostírání; upraví prostředí kuchyně a
jídelny dle zásad hygieny

Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci ; poskytne první
pomoc při úrazu v kuchyni

Vysvětlí zásady BOZP; poskytne
první pomoc při úrazu

Potraviny; studená úprava potravin,
tepelné úpravy ( vaření, pečení,
smažení, dušení, grilování, ohřívání ),
nápoje
Objasní vliv nabídky a poptávky na
tvorbu ceny a její změny
Jednoduché prostírání; zdobné prvky;
pravidla slušného společenského
chování; obsluha při stolování;
Základní práva spotřebitelů

Hygiena; první pomoc

Provoz a údržba
domácnosti
ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a
orientuje se v návodech k obsluze
běžných domácích spotřebičů
správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně údržby;
provádí drobnou domácí údržbu
dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a
poskytne první pomoc při úrazu, včetně
úrazu elektrickým proudem

ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a
orientuje se v návodech k obsluze
běžných domácích spotřebičů
elektrotechnika v domácnosti – elektrická
instalace, elektrické spotřebiče,
správně zachází s pomůckami, nástroji, elektronika, sdělovací technika, funkce,
nářadím a zařízením včetně údržby;
ovládání a užití, ochrana, údržba,
provádí drobnou domácí údržbu
bezpečnost a ekonomika provozu,
nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Vysvětlí zásady BOZP; poskytne
první pomoc při úrazu
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Kreativita

Očekávané výstupy

Dílčí očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák:

provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví

finance, provoz a údržba domácnosti –
rozpočet, příjmy, výdaje, platby,
úspory; hotovostní a bezhotovostní
platební styk, ekonomika domácnosti;
údržba oděvů a textilií, úklid
domácnosti, postupy, prostředky a
jejich dopad na životní prostředí, odpad
a jeho ekologická likvidace; spotřebiče

sestaví jednoduchý rozpočet
domácnosti, uvede hlavní příjmy a
výdaje domácnosti, na příkladech
ukáže vhodné využití různých nástojů
hotovostního a bezhotovostního placení

Design a konstruování
sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
navrhne a sestaví jednoduché
konstrukční prvky a ověří a porovná
jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.

návod, předloha, náčrt, plán, schéma,
jednoduchý program
sestavuje modely ze stavebnice Merkur
nebo Boffin
stavebnice (konstrukční,
elektrotechnické, elektronické),
sestavování modelů, tvorba
konstrukčních prvků, montáž a demontáž

provádí montáž, demontáž a údržbu
jednoduchých předmětů a zařízení
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní předpisy;
poskytne první pomoc při úrazu

Vysvětlí zásady BOZP; poskytne
první pomoc při úrazu
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Kreativita

