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2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Škola sdružuje:
ZÁKLADNÍ ŠKOLU
ŠKOLNÍ DRUŽINU
ŠKOLNÍ JÍDELNU

IZO
IZO
IZO

102 177 147
116 300 060
102 717 524

kapacita: 900 žáků
150 žáků
1000 jídel

Jsme plně organizovaná základní škola s 1. až 9. postupným ročníkem s vymezenou spádovou oblastí v městské části Mšeno.
Škola je obklopená zelení, mimo centrum města, dopravně dobře dostupná autobusem. Škola vzdělává kolem 500 žáků,
průměrná naplněnost tříd je 23 žáků. Výuka probíhá na 1. stupni i na 2. stupni obvykle ve dvou paralelních třídách.

2.1. PODMÍNKY ŠKOLY

Pedagogický sbor

- materiální

Škola je dobře vybavena pomůckami, učebnicemi a učebními texty, které průběžně doplňuje.
K dispozici je počítačová síť rozvedená do všech učeben, kabinetů a učeben PC. Nově škole slouží
multifunkční interaktivní tabule, dataprojektory a keramická pec.
Učitelům a žákům slouží kvalitní kopírovací zařízení a vybavení.
Průběžně probíhá obnova žákovského nábytku, zamykatelných osobních skříněk a školních tabulí
v učebnách.

- prostorové

Počet kmenových učeben odpovídá počtu tříd. Velikost plochy učeben je přibližně stejná. Odborné učebny
a pracovny: fyzika, chemie, přírodopis, počítačové učebny, hudebny / slouží i práci dětských
pěveckých sborů/, žákovská kuchyňka, pracovna výtvarné výchovy, žákovská dílna, interaktivní učebny
a učebny sloužící k výuce jazyků.
Škola využívá 2 velké tělocvičny/horolezecká stěna/, zrcadlový sál a hřiště s umělým povrchem. Za pěkného
počasí děti využívají o přestávce i k výuce venkovní atrium.
Děti mají k dispozici školní bufet, mléčné svačinky a obědy ve školní jídelně.

- hygienické

V roce 2006 byla budova školy kompletně zrekonstruována /zateplení pláště budovy, střechy, výměna oken
a žaluzií, vstupních dveří a nové termoventily/, v dalších letech byla provedena rekonstrukce hygienického
zázemí a žákovských šaten.
Škola zajišťuje režim školy s ohledem na psychické a fyzické zdraví žáků.

- personální

Ve škole pracuje kromě učitelů, asistentů a vychovatelek výchovný poradce pro 1. a 2.st., metodik prevence
sociálně patologických jevů, ICT koordinátor pro 1. a 2. stupeň.
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Další vzdělávání ped. pracovníků je dlouhodobě, systematicky orientováno na inovační procesy ve školství.
Struktura žáků

Školu navštěvují žáci nejen ze spádového obvodu školy, ale i z dalších částí města a okolních obcí. Škola je otevřená přijetí žáků, jejichž rodiče projevují
zájem o priority předloženého vzdělávacího programu. Část žáků do 6. ročníku přichází v rámci spolupráce s Fotbalovou akademií.

2.2. DLOUHODOBÉ
PROJEKTY
- 1. st. Poznávání našeho regionu /turisticko-naučné exkurze/
- 2 st. Sportovec roku /celoroční sledování sportovní aktivity žáků/
- 1. a 2. st. „Šplhoun“
- Dílčí ekologické projekty regionálního významu (M.R.K.E.V.,…)
2.3. SPOLUPRÁCE
S RODIČI A
JINÝMI
SUBJEKTY

- Úroveň spolupráce školy s rodiči žáků ovlivňuje skutečnost, že rodiče školu pro své dítě zvolili na základě vlastního výběru - zájem o kvalitní vzdělávání
podmiňuje vztah „rodiče-škola“.
- Základním prvkem vzájemné komunikace a spolupráce rodičů a školy je funkční Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Mozartova, z. s. (SRPŠ).
- Správním orgánem školy je Rada školy /od 1.1. 2006/, která neformálně zajišťuje dohled nad vzdělávacími aktivitami školy a hospodařením.
- Úzký kontakt školy funguje se zřizovatelem reprezentovaným oddělením školství města Jablonec n.N., vedle standardní úrovně oboustranné komunikace
též na úrovni metodické pomoci školy ostatním školám ve městě.
ZUŠ, FK Jbc
- Škola využívá služeb Pedagogicko-psychologické poradny Jablonec n.N. OSPOD

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP
3.1. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY
Poslání školy

Naše škola klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol, a tím dochází k její profilaci. Nechceme
preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové a estetické. Proto úzce
spolupracujeme s Fotbalovou akademií, ZUŠ a s Kruhem přátel DPS Vrabčáci.
Naše škola chce zajistit svým žáků kvalitní základní všeobecné vzdělání orientované na životní praxi a na další studium. Stejnou péči chceme
věnovat jak žákům nadaným tak i těm, kterým to ve škole zrovna moc nejde.
V rámci péče o nadané žáky provádíme diferencovanou výuku cizích jazyků a nabízíme žákům široký výběr volitelných předmětů a zájmových činností.
Také je podporujeme v účasti na různých akcích od soutěží školních až po republikové.
Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních technologií, využíváme výpočetní techniku ve všech předmětech.
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Škola je komunitou, která podporuje fyzické a psychické zdraví, snažíme se žáky vést k dodržování stanovených pravidel.
Obecné cíle školy

1. Na škole pracuje kvalitní pedagogický sbor, jehož členové chápou potřeby osobního růstu a dalšího vzdělávání jako prioritu profesionální práce.
2. Za prioritní vzdělávací aktivity považujeme osvojení klíčových kompetencí žáky.
3. Podporujeme osobnostní a sociální výchovu dětí, jejich sebedůvěru a smysl pro úctu, slušnost a toleranci. Učíme žáky pečovat o vlastní zdraví a
o prostředí, v němž žijí.
4. Zajišťujeme nabídku zájmových aktivit pro žáky s cílem rozvíjet jejich zájmy a s cílem smysluplně využít jejich volný čas.
5. Řád školy je srozumitelným souborem povinností a práv žáků a zaměstnanců školy. Jeho základem jsou myšlenky demokracie.
6. Škola respektuje potřeby a zájmy rodičů žáků. Realizuje je prostřednictvím SRPŠ a Rady školy.
7. Organizace řízení školy funguje na principech týmové spolupráce a kolektivní odpovědnosti. Soustavnost zodpovědného individuálního plnění cílů úkolů
pedagogy je základním předpokladem kvalitní vzdělávací práce.
8. Kontrolní mechanismy školy jsou nástrojem budování vzájemné důvěry. Plnění úkolů a cílů je pravidelně vyhodnocováno.

3.2. VÝCHOVNÉ
A VZDĚLÁVACÍ
STRATEGIE
Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání.
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
1.

2.

KOMPETENCE K UČENÍ
klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a poslech s porozuměním
učíme žáky pracovat s informacemi – aby je uměli vyhledávat, třídit, používat a porovnávat
vedeme žáky k efektivnímu organizování a plánování času
nabízíme žákům postupy a cesty ke zdokonalení jejich vlastního učení
ukazujeme žákovi důležitost sebehodnocení a učíme ho zhodnotit výsledky vlastní činnosti
připravujeme žáky na praktické využití vědomostí
vedeme žáky k pochopení nutnosti celoživotního vzdělávání
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU
zadáváme žákům problémové úkoly /laboratorní práce, práce s chybou, skupinové vyučování…/
učíme žáky diskutovat a zaujmout vlastní stanoviska
ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy /například Kalibro, Klokan, Scio/
zapojujeme žáky do samosprávy
žáci jsou vedeni úměrně věku k používání Internetu
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3.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu
učíme žáky kultivovanému vyjadřování v ústním i písemném projevu
vedeme žáky k vytváření kladných vztahů a ke spolupráci při řešení úkolů
žáci I. st. připravují pro děti MŠ program v rámci keramických dílen, divadelních projektů či hudebních vystoupení
učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názory ostatních

4.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, učíme je zároveň odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi
učíme žáky pracovat v týmu podle dohodnutých zásad
používáme skupinovou práci a střídáme role ve skupině a učíme žáky čerpat poučení z výsledků práce druhých
podporujeme u žáků pocit sebedůvěry i vzájemnou empatii

5.

KOMPETENCE OBČANSKÉ
vedeme žáky k chápání a dodržování pravidel slušného chování, k respektování potřeb a práv druhých, k respektování odlišností a k utváření žebříčku
hodnot
seznamujeme je s kulturním a historickým dědictvím
klademe důraz na environmentální výchovu /sběr papíru, péče o okolí školy i prostředí třídy/
vedeme žáky k chápání, přijímání právních norem

6.

KOMPETENCE PRACOVNÍ
žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce
na škole je vypracován celoškolní plán k volbě povolání
vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a pomáháme jim rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro profesní orientaci
vedeme žáky k zodpovědnosti v práci, v jejím plánování a dokončení
učíme žáky chránit zdraví své i ostatních

7. KOMPETENCE DIGITÁLNÍ
učíme žáky ovládat běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby, využívat je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti,
samostatně rozhodovat, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
vedeme žáky ke získávání, vyhledávání, kritickému posuzování, spravování a sdílení dat, informací a digitálního obsahu, učíme je volit postupy,
způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
vedeme žáky k vytváření a upravování digitálního obsahu, učíme je kombinovat různé formáty, vyjadřovat se za pomoci digitálních prostředků
motivujeme žáky k využívání digitálních technologií, aby si usnadnili práci, zautomatizovali rutinní činnosti, zefektivnili či zjednodušili své
pracovní postupy a zkvalitnili výsledky své práce
motivujeme žáky, aby chápali význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamovali se s novými technologiemi, kriticky hodnotili
jejich přínosy a reflektovali rizika jejich využívání
informujeme žáky o tom, jak předcházet situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní
zdraví i zdraví ostatních a aby při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jednali eticky
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3.3 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
SE SPECIÁLNÍMI
VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání potřebuje
poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná
opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP).
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Pro žáky s přetrvávajícími obtížemi je sestaven PLPP, podle
kterého jsou žákovi poskytována podpůrná opatření. Nedojde-li ke zlepšení, škola informuje zákonné zástupce žáka o nutnosti poslat žáka na
vyšetření do odborného pracoviště.Na základě vyšetření a doporučení ŠPZ (školského poradenského zařízení ) a informovaného souhlasu
zákonného zástupce je žák zařazen do reedukační péče.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
PLPP v písemné formě sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu a výchovný poradce. Plán obsahuje metody práce a
způsob kontroly osvojení znalostí a dovedností žáka.Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje schůzky se zák. zástupci,
pedagogy, vychovatelkami i žákem samotným.Pokud dojde k vyšetření žáka v ŠPZ, pak na základě doporučení ŠPZ škola sestaví IVP. Ten bude
obsahovat údaje o podpůrných opatřeních, identifikační údaje žáka, časové rozvržení učiva, metody a formy výuky a způsoby hodnocení. Dále
musí obsahovat jméno pracovníka ŠPZ a informovaný souhlas zákonného zástupce.V případě podpůrného opatření (které spočívá v úpravě
očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň očekávaných
výstupů stanovená v RVP ZV 2016.
Zásady pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami:
- seznámíme všechny učitele s PLPP popřípadě IVP dítěte
- organizujeme s rodiči a odborným pracovištěm úzkou spolupráci
- vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka, možnosti úlev a tolerancí
- je-li nutno, seznámíme spolužáky s handicapem dítěte a vším, co z toho vyplývá - např. s rozdílným způsobem hodnocení
- ponecháváme dítěti v hodinách potřebné pomůcky
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- snažíme se zajistit přístup k odborné literatuře a kurzům vztahujícím se k potřebám dítěte
- klademe reálné cíle, postupně zvyšujeme nároky
- chválíme nejen výkony, ale i snahu
- snažíme se najít něco, v čem je dítě úspěšné
- dbáme na pravidelnou relaxaci
- vytváříme příznivé klima pro působení těchto dětí na škole

3.4 VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH
A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH
ŽÁKŮ
Nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Na naší škole jsou tito žáci vzděláváni
v rámci integrace v běžných třídách. Všestranně nadaným žákům umožňujeme časný přechod na navazující školy /víceletá gymnázia/ či rychlé vzdělávání
v základní škole /přeskočení třídy/.V oblasti jejich nadání /matematika, fyzika, jazyky, výtvarné činnosti, hudba, sport/ jsou jim zadávány náročnější úkoly, učební
látka je prohlubována, je jim dáván prostor pro bádání a zkoumání, mají přístup k veškerým informačním technologiím školy, škola podporuje jejich účast
v soutěžích, soustředěních a projektech. Škola má k dispozici testy dětských schopností - Menza. V rámci ročníků jsou žáci přeskupováni podle schopností do
jazykových a sportovních skupin.Rozvoj talentu podporuje i systém povinně-volitelných a nepovinných předmětů.Jsou podporováni v mimoškolních aktivitách
/zájmové kroužky, úzká spolupráce se ZUŠ a FK Jablonec/. Někdy se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování, vedeme je proto k rovnému přístupu k méně
nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším.
Pokyny pro práci s nadanými žáky:
- učitel by měl vědět, co žák umí, a dát najevo, že to ví
- poskytovat dostatečné množství podnětů
- nabídka podpůrného materiálu (bohatý, variabilní, podnětný)
- umožnit účast na činnostech stimulujících další rozvoj
- respektovat individuální učební tempo, umožnit rychlejší postup v učení
- poskytnout jim určitou volnost v rozhodování, jak využijí ušetřený čas
- pomoc najít nadaným žákům jim podobné vrstevníky
- umožnit stanovování vlastních cílů a podílení se na hodnocení své práce
Tvorba, realizace a vyhodnocení IVP mimořádně nadaného žáka
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné
nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování
spolupracuje třídní učitel i s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na
sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení
doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li
to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.
Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP
zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření
podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky.
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3.5. ZAČLENĚNÍ
PRŮŘEZOVÝCH
TÉMAT
Průřezová témata daná RVP ZV jsou realizována formou projektů i začlenění do vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů.
Rozdělení jednotlivých průřezových témat je zpracováno ve vzdělávacím obsahu ŠVP ZV v tomto pořadí:
1. Osobnostní a sociální výchova (OSV)
2. Výchova demokratického občana (VDO)
3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
4. Multikulturní výchova (MKV)
5. Environmentální výchova (EV)
6. Mediální výchova (MV)
Odkazy na realizaci průřezových témat v jednotlivých ročnících jsou rovněž uvedeny ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů ve sloupci
mezipředmětové vztahy.
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NÁZEV PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

NÁZEV TÉMATICKÉHO
OKRUHU

1. stupeň
1.
ročník

ROZVOJ SCHOPNOSTÍ
POZNÁNÍ

SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ

2.
ročník

3.
ročník

2. stupeň
4.
ročník

5.
ročník

VE VŠECH PŘEDMĚTECH I. STUPNĚ

VV,HV

VV,HV,
TV

AJ,VV,
HV,TV,
PRV

HV,TV,
PŘ

KREATIVITA

7.
ročník

8.
ročník

9.
ročník

F, INF,TV
D,OV,M
VV

F, INF,
TV,OV,
M,NJ,VV

F,TV,PŘ,
OV,M, NJ,
VV

F,TV,M,NJ,
VV

M,INF,
HV,TV

SEBEREALIZACE A
SEBEORGANIZACE

PSYCHOHYGIENA

6.
ročník

OV

M,AJ,PV,Z,
VZ,VV

TV

HV

HV

HV,TV,
PŘ

INF,HV,
PŘ

AJ,VV,
PČ,PRV

VV,PČ
PRV

VV,PČ

M,VV,
PČ,TV

M,INF,
VV,PČ
VL
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OV,M, VV

OV,M,VZ,
VV

OV,M,VV

OV

ČJ,VV

ČJ,VV

CH,VV

HV,ČJ,CH,
VV

NÁZEV PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – MORÁLNÍ ROZVOJ

NÁZEV TÉMATICKÉHO
OKRUHU

1. stupeň
1.
ročník

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

HODNOTY, POSTOJE,
PRAKTICKÁ ETIKA

HODNOTY, POSTOJE,
PRAKTICKÁ ETIKA

ČJ,VV

2. stupeň

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

5.
ročník

6.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

9.
ročník

M,TV

PRV

M,VL,TV

INF,VL,PŘ

VZ

OV

OV,CH,
VZ

OV,CH

ČJ,AJ,
HV,VV

VV

VL,PŘ

VL,PŘ

VZ

VZ

OV

CELÁ ŠKOLA CELÝ ROK V RÁMCI SOUŽITÍ PODLE PRAVIDEL ŠKOLNÍHO ŘÁDU
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NÁZEV PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - SOCIÁLNÍ ROZVOJ

NÁZEV TÉMATICKÉHO
OKRUHU

POZNÁVÁNÍ LIDÍ
SKUPINOVÁ PRÁCE

1. stupeň

2. stupeň

1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

5.
ročník

M,VV,PČ

M,VV,PČ

M,ČJ,VV,
PČ

M,ČJ,VV,
PČ,TV,
VL,PŘ

M,ČJ,VV,
PČ,TV,
VL

POZNÁVÁNÍ LIDÍ
VÝHODA ODLIŠNOSTI
MEZILIDSKÉ VZTAHY

M,ČJ,VV

ČJ,AJ,VV

VV

M,VV,
TV,VL,
PŘ

INF,AJ,
VV,VL

MEZILIDSKÉ VZTAHY,
EMPATIE,LIDSKÁ PRÁVA
KOMUNIKACE VERBÁLNÍ A
NEVERBÁLNÍ

7.
ročník

8.
ročník

9.
ročník

OV,VZ

OV

OV,VZ

D

VZ

D,ČJ
M,ČJ,
AJ,TV

M,ČJ,
AJ,TV

ČJ,AJ,TV

M,ČJ,AJ,
TV

TV

M,VL,
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VZ

D,ČJ,OV

INF,ČJ,
AJ,TV,
VL,PŘ

KOMUNIKACE, ASERTIVITA,
OBRANA PROTI AGRESI A
MANIPULACI
KOOPERACE A KOMPETICE
(SOUTĚŽIVOST)

6.
ročník

M,TV,
VL,PŘ

ČJ

OV,ČJ

OV

OV

OV,AJ

OV

TV,D,M

TV,M

TV,M,CH

TV,M

NÁZEV PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU: VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

NÁZEV TÉMATICKÉHO
OKRUHU

OBČANSKÁ SPOLEČNOST A
ŠKOLA

1. stupeň

2. stupeň

1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

5.
ročník

M,PRV

M,PRV

M,PRV

VL

VL,PŘ

OBČAN, OBČANSKÁ
SPOLEČNOST A STÁT

PRV

PRV

VL

VL

OV

M

VL

VL,PŘ

D
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7.
ročník

8.
ročník

9.
ročník

OV

TV,OV, PV

FORMY PARTICIPACE
OBČANŮ V POLITICKÉM
ŽIVOTĚ

PRINCIPY DEMOKRACIE
JAKO FORMY VLÁDY A
ZPŮSOBU ROZHODOVÁNÍ

6.
ročník

TV,OV

TV,D,OV

TV,D,OV

OV,D

D

D,ČJ

NÁZEV PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU: VÝCHOVA MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

NÁZEV TÉMATICKÉHO
OKRUHU

EVROPA A SVĚT NÁS
ZAJÍMÁ

1. stupeň
1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

5.
ročník

6.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

9.
ročník

AJ

AJ

M,PRV

AJ,VL

INF,AJ,
VL,PŘ

INF,OV,
HV

INF

Z,AJ,HV

NJ,AJ

AJ

M,VL

M,INF,
VL

INF

INF

Z

VV

VV

VV

VZ,D

D

VZ,D,ČJ

OBJEVUJEME EVROPU A
SVĚT

JSME EVROPANÉ

2. stupeň

VV
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D,ČJ

NÁZEV PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

NÁZEV TÉMATICKÉHO
OKRUHU

1. stupeň

2. stupeň

1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

5.
ročník

6.
ročník

7.
ročník

VV,PRV

AJ,VV,
HV

ČJ,AJ,
VV

M,ČJ,VV,
VL

M,ČJ,VV,
VL,PŘ

VV

HV,VV

LIDSKÉ VZTAHY

M,VV,
HV,TV

M,TV,
PRV

ČJ,VV,
TV

ČJ,AJ,
VV,TV,
VL

VV,VL,
PŘ

TV,OV, VZ

ETNICKÝ PŮVOD

VV

ČJ,AJ

VV,PRV

VV,VL,
PŘ

INF,VV,
VL

D

ČJ,AJ

PRV

ČJ,AJ

ČJ,AJ,
TV,PŘ

ČJ,AJ,
VL

KULTURNÍ DIFERENCIACE

MULTIKULTURALITA

PRINCIP SOCIÁLNÍHO SMÍRU
A SOLIDARITY

OV
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8.
ročník

9.
ročník

TV,OV

TV,D,ČJ,
VZ

TV

D

D,OV

NJ

NJ

AJ,NJ

OV

OV

OV

OV,ČJ,Z

NÁZEV PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

NÁZEV TÉMATICKÉHO
OKRUHU

EKOSYSTÉMY

1. stupeň
1.
ročník

2.
ročník

VV,PRV

2. stupeň

3.
ročník

4.
ročník

5.
ročník

VV,PRV

VV,PŘ

INF,VV
PŘ

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
ŽIVOTA

PČ

PRV

PRV

PŘ

M,INF,
VL,PŘ

LIDSKÉ AKTIVITY A
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

PČ,PRV

PČ

PC,PRV

M,PČ,VL
PŘ

INF,PČ,
VL,PŘ

VZTAH ČLOVĚKA
K PROSTŘEDÍ

VV,PRV

M,VV,
PRV

M,VV,
PRV

VV,PŘ

INF,VV,
PŘ
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6.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

PŘ

PŘ

TV,PŘ, VZ

9.
ročník

CH

PŘ

PŘ,CH, F

F,CH

PŘ

CH

PŘ,D,CH

TV

TV,PŘ, VZ

TV

NÁZEV PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – RECEPTIVNÍ ČINNOSTI

NÁZEV TÉMATICKÉHO
OKRUHU

KRITICKÉ ČTENÍ A VNÍMÁNÍ
MEDIÁLNÍHO SDĚLENÍ

1. stupeň

2. stupeň

1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

5.
ročník

6.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

9.
ročník

ČJ,VV

ČJ,VV

VV,HV,
PRV

HV,VL,
PŘ

INF,HV,
VL,PŘ

ČJ,M

ČJ,M

ČJ,M,PV

ČJ

TV

OV,TV

CH,TV

D,ČJ,TV,
CH

INTERPRETACE VZTAHU
MEDIÁLNÍHO SDĚLENÍ A
REALITY

STAVBA MEDIÁLNÍCH
SDĚLENÍ

CELÁ ŠKOLA V RÁMCI PŘÍPRAVY TEXTŮ PRO ŠKOLNÍ ČASOPIS

VNÍMÁNÍ AUTORA
MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ

FUNGOVÁNÍ A VLIV MÉDIÍ
VE SPOLEČNOSTI

ČJ

PRV

PRV

PRV

VV,PŘ
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VV,VL,
PŘ

VZ

INF,OV

VZ,PŘ

D,PŘ

NÁZEV PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – PRODUKTIVNÍ ČINNOSTI

NÁZEV TÉMATICKÉHO
OKRUHU

1. stupeň
1.
ročník

2. stupeň

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

5.
ročník

6.
ročník

TVORBA MEDIÁLNÍHO
SDĚLENÍ A ŠKOLNÍ ČASOPIS

ČJ

ČJ

ČJ

INF,PŘ

ŠKOLNÍ ČASOPIS - NA PŘÍPRAVĚ SE PODLE
MOŽNOSTÍ PODÍLÍ CELÁ ŠKOLA

PRÁCE V REALIZAČNÍM
TÝMU

ČJ

ČJ

ČJ

ČJ
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7.
ročník

8.
ročník

9.
ročník

SKUPINOVÁ PRÁCE PŘI TVORBĚ ČASOPISU
V HODINÁCH ČJ

4. UČEBNÍ PLÁN

1. stupeň ZŠ Mozartova
Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Povinná dotace Disponibilní dotace Součet
Český jazyk

7 + (1)

6 + (2)

6 + (2)

7 + (1)

7 + (1)

33

7

40

Anglický jazyk

(1)

(1)

3

3

3

9

2

11

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4 + (1)

4 + (1)

4 + (1)

4 + (1)

20

4

24

Informační a komunikační technologie

Informatika

1

1

2

2

6

6

2

3

3

1

3

Jazyk a
jazyková komunikace

Prvouka
Člověk a jeho svět

2

2

2

Přírodověda

1

Vlastivěda

1

+ (1)

1

3

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

5

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

7

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2 + (1)

2 + (1)

2

2

10

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

20

22

24

26

26

102

Umění a kultura

Součet

2

12
5

16

118

Disponibilní hodiny pro příslušný ročník jsou vyznačeny červeně a uvedeny v závorce. Byly jimi posíleny povinné dotace vybraných předmětů. V 1. ročníku v případě potřeby může dojít
k navýšení počtu hodin až na 22, ve 3. ročníku na 26, a to půlením hodin. Průřezová témata procházejí učivem a zvláště některá z nich jsou posílena v projektech. Pro žáky v doporučení
školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zák. zástupce mohou být v libovolném ročníku 1. stupně 2 disponibilní hodiny využity na PSPP (předmět speciální
pedagogické péče). PSPP budou vytvářeny pouze na základě doporučení ŠPZ a podle možností školy.
Ve 2. a 3. ročníku probíhá výuka plavání v rozsahu 40 hodin. Podle podmínek a zájmu je nabízen žákům 4. ročníku kurz bruslení.

2. stupeň ZŠ Mozartova
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Povinná dotace

Disponibilní dotace

Součet

Jazyk a

Český jazyk

4 + (1)

4 + (1)

4 + (1)

3 + (2)

15

5

20

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

12

2

2

2

6

6

jazyková komunikace

Německý jazyk
Matematika a její aplikace

Matematika

4 + (1)

4 + (1)

4 + (1)

3 + (2)

15

Informační a komunikační technologie

Informatika

1

1

1

1

4

Dějepis

1

2

2

1 + (1)

Občanská výchova

1

1

1

1

4

Fyzika

1

2

2

2

7

2

2

Člověk a společnost

Člověk a příroda

Chemie

10

20

5

20
4

1

5

7

4

Přírodopis

1 + (1)

1 + (1)

1 + (1)

1

7

Zeměpis

1 + (1)

2

1 + (1)

1

7

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

1

1

1

Výchova ke zdraví

1

Tělesná výchova

2

Člověk a svět práce

Pracovní výchova

1

Volitelné předměty

Volitelné předměty

Umění a kultura

Člověk a zdraví

1
2

(1)

2

2

1

1
(1)

4

9

5
2

10

8
3

3
2

2

28
Součet
30
32
32
104
18
122
Disponibilní hodiny pro příslušný ročník jsou vyznačeny červeně a uvedeny v závorce. Byly jimi posíleny povinné dotace vybraných předmětů, dvě hodiny byly ponechány
pro
volitelné předměty. Vzdělávací obor Výchova k občanství je realizován v předmětu Občanská výchova. Povinný vzdělávací obor Svět práce je realizován v 8. a 9. ročníku v předmětu
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Pracovní výchova. Průřezová témata se vyučují integrovaně ve všech ročnících, viz tabulky str. 10 – 18. Žákům je podle podmínek a zájmu nabízen v 6. ročníku několikadenní
harmonizační pobyt, v 7. ročníku týdenní lyžařský výcvik, dále týdenní výuka Aj s rodilými mluvčími.

Volitelné předměty
Volitelné předměty jsou zařazeny v učebním plánu 2. stupně. Konkrétní nabídka volitelných předmětů a jejich hodinová dotace je každý rok upřesněna podle podmínek školy a zájmu
žáků. V 7. a 9. ročníku si žáci vybírají jeden předmět s časovou dotací 1 hodina.
Volitelné předměty mají charakter jednoročních kurzů. Skupiny mohou vytvářet žáci z různých ročníků. Charakteristiky jsou uvedeny v příloze číslo 2 ŠVP.
Název předmětu

7. ročník

9. ročník

Etická výchova

*

*

Pohybové a sportovní aktivity

*

Seminář a praktika z přírodopisu

Název předmětu

7. ročník

9. ročník

Seminář z dějepisu

*

*

*

Seminář z českého jazyka

*

*

*

*

Sociální a osobnostní rozvoj

*

*

Seminář z informatiky - psaní všemi deseti

*

*

Konverzace v Aj

*

*

Seminář z informatiky - počítačová grafika

*

*

Seminář z informatiky - tvorba www

*

*

Seminář a praktika z chemie

*

*

Nepovinné předměty
Nepovinné předměty jsou vyučovány nad rámec učebního plánu pro přihlášené žáky. Konkrétní nabídka předmětů a jejich hodinová dotace je každý rok upřesněna podle podmínek školy
a zájmu žáků.
Pravidelně se vyučuje Cvičení z matematiky, podle zájmu Pohybové a sportovní aktivity, Informatika atd.

- 22 -

5. UČEBNÍ OSNOVY
Pro každý vyučovací předmět učebního plánu pro 1. a 2. stupeň jsou zpracovány učební osnovy v tomto členění:
- název vyučovacího předmětu
- charakteristika vyučovacího předmětu
- tabulka osnov jednotlivých předmětů: výstupy žáka
učivo – obsah
mezipředmětové vztahy
metody a formy práce, projekty, pomůcky, učební materiály atd.

5.1 UČEBNÍ OSNOVY
VYUČOVACÍCH
PŘEDMĚTŮ 1. STUPNĚ
Předměty jsou řazeny dle učebního plánu:

Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
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Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Charakteristika:
Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.
Cílem vyučovacího předmětu je vést žáky k získávání vědomostí a dovedností potřebných k osvojení spisovného jazyka a tím dosažení dobré úrovně
jazykové kultury a mateřského jazyka v mluveném i písemném projevu. Podchytit a rozvíjet vnímání literatury jako zdroje poznání a prožitku.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má na 1. stupni komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří specifických složek:
komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova.
V 1.ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. - 5. ročníku je členěn na výše uvedené složky.
Výuka je organizována zpravidla v budově školy např. učebna, PC učebna, společensko-vědní učebna. Filmová, divadelní představení, besedy apod. se
realizují mimo budovu u pořádajících organizací.
Vyučovací předmět český jazyk je zařazen samostatně v 1.-5. ročníku v hodinové dotaci 8 hodin týdně.
Průřezová témata :
OSV – osobnostní a sociální výchova - vzájemné poznávání, rozvíjení a vytváření dobrých vztahů mezi žáky, utváření hodnot a postojů, emfatické
a aktivní naslouchání, utváření dovedností sdělování verbální i neverbální i pro spolupráci mezi žáky
MKV – multikulturní výchova - poznávání a respektování různých kulturních etnik, seznámení se specifickými rysy jazyků a jejich rovnocennost
MV – mediální výchova - pěstování kritického vztahu ke zpravodajství a reklamě, tvorba mediálního sdělení a práce v realizačním týmu pro školní
časopis
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci se aktivně zapojují do vyučovacího procesu, vybírají a využívají pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánují, organizují a řídí
vlastní učení, projevují ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu vzdělávání.
Učitel učí žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu, vede žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání,
připravuje je na celoživotní učení.
Kompetence k řešení problému
Žáci se učí řešit problémy a volí vhodné způsoby řešení, užívají při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.
Učitel na modelových příkladech učí žáky algoritmu řešení problému, monitoruje, jak žáci řešení problému prakticky zvládají.
Kompetence komunikativní
Žáci prezentují a vyjadřují své myšlenky a názory, vyjadřují se správně, výstižně a srozumitelně. Dodržují zásady komunikace a obhajují svůj názor a
vhodně argumentují.
Učitel podporuje různé formy komunikace, vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovaly svůj názor a připravuje žáky na zvládnutí komunikace s jinými
lidmi v obtížných situacích.
Kompetence sociální a personální
Žáci účinně spolupracují ve skupině, spoluutváří pravidla a dbají na jejich dodržování, respektují různá hlediska a čerpají poučení z jednání druhých,
nabízejí, poskytují a přijímají pomoc.
Učitel vede žáky k práci v týmu, rozvíjí jejich schopnost zastávat v týmu různé role, podporuje vzájemnou pomoc a vytváří situace, kdy se žáci vzájemně
potřebují.
Kompetence občanské
Žáci chápou základní principy na nichž spočívají zákony a společenské normy, jsou si vědomi svých práv a povinností ve škole i mimo školu.
Učitel netoleruje agresivní, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy a rodičů, podporuje různé formální i neformální způsoby
spolupráce např.: s policií, sociálním odborem, apod.
Kompetence pracovní
Žáci dodržují vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky a adaptují se na změněné nebo nové pracovní podmínky, využívají získané znalosti a
dovednosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost a další vzdělávání.
Učitel učí žáky vytvářet pracovní návyky pro učební činnosti, návyk pracovat na své osobní úrovni a soustředit pozornost k vykonávané činnosti.
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Kompetence digitální
Žáci chápou význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamují se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektují rizika
jejich využívání.
Žáci se učí využívat digitální technologie, aby si usnadnili práci, zautomatizovali rutinní činnosti, zefektivnili či zjednodušili své pracovní postupy a
zkvalitnili výsledky své práce.
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

1.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
rozlišuje jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká a ve
vztahu k nim odpovídající hlásky
skládá a čte písmena a hlásky ve slabiky, slabiky ve slova
odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
porovnává a uvědomuje si významy slov
přiřazuje slova k obrázkům
vysvětluje význam slova
tvoří opozita
spočítá slova ve větě
rozděluje slova na slabiky
doplňuje do věty správné sloveso podle významu
nahrazuje obrázky podstatnými jmény ve správném tvaru
tvoří jednoduché věty na daná slova
spočítá věty v textu
rozpozná začátek a konec věty
čte správně písmena a slabiky
čte s porozuměním jednoduchá slova a krátké věty
naslouchá jednoduchým mluveným pokynům a dokáže je
aplikovat
respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
pečlivě vyslovuje a opravuje nesprávnou výslovnost
vyslovuje slova a předložkové vazby se správným dýcháním a
přízvukem. Volí vhodné tempo řeči
rozlišuje délku samohlásek
tvoří krátký jednoduchý mluvený projev na základě vlastních
zážitků
nacvičuje správné držení psacího načiní, správné návyky
sezení, uvolnění si zápěstí
píše čáry, oblouky, vlnovky, zátrhy
rozlišuje písmo psací a tiskací

Učivo - obsah
Jazyková výchova písmena, hlásky, slabiky;

Mezipředmětové vztahy
PRV,VV,PČ,HV,M

slova

Věta

Komunikační a slohová výchova čtení a mluvený projev;

předložkové vazby;
délka samohlásek;
vyprávění;
Písemný projev příprava na psaní;
psaní prvků písmen a číslic;
rozlišuje písmo psací a tiskací;
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OSV – utváření hodnot a postojů a vytváření
dobrých vztahů mezi žáky
MKV – poznávání a respektování různých
kultur
VV,PČ,PRV











píše správné tvary písmen, spojuje písmena a slabiky, píše
interpunkční znaménka.
dodržuje správné pořadí písmen, píše podle diktátu jednotlivá
slova a jednoduché věty
přepisuje a opisuje slova jednoduché věty
píše velká písmena u vlastních jmen osob a na počátku věty
dodržuje upravený a přehledný písemný projev

písmeno, slabika slovo;

dokáže přečíst jednoduchý literární text a vyjádřit své pocity
vhodnou ilustrací
přednáší kratší báseň, říkadla a rozpočitadla
dokáže rozlišit v pohádce představitele dobra a zla
naslouchá pohádkám, příběhům
reprodukuje pohádku, jednoduchý příběh podle obrázkové
osnovy
dramatizuje jednoduchý text
rozpozná jednotlivé literární pojmy (pohádka, hádanka, báseň,
rozpočitadlo, kniha, časopis, rým)

Literární výchova -

VV,PRV

přednes;
poslech pohádky;

MV – pěstování kritického vztahu ke
zpravodajství a k reklamě

diktát slov a vět;
přepis a opis slov, vět;
velké počáteční písmeno u vlastních jmen osob a
prvního slova věty;

reprodukce a dramatizace;
literární pojmy;
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

2.

Učivo - obsah
Jazyková výchova hlásky – rozdělení hlásek;
tvrdé a měkké souhlásky;
abeceda;







Výstupy žáka ZŠ Mozartova
člení slova na hlásky, rozlišuje samohlásky a souhlásky.
rozlišuje výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek,
dvojhlásek ou, au, eu
odůvodňuje správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
vyjmenuje řadu písmen jdoucích po sobě. řadí slova podle
abecedy
zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky uvnitř a
na konci slov
rozlišuje psaní ú/ů na začátku a na konci (uprostřed) slova
správně vyslovuje a píše slabiky – di, ti, ni, dy, ty, ny, dě, tě,
ně, bě, pě, vě, mě
rozlišuje a hledá slova nadřazená a podřazená
poznává stavbu slova
řadí slova ve větě tak, aby dávala smysl
dělí slova na konci řádku podle slabik
pozná podst. jména, obecná a vlastní, slovesa, předložky
v mluveném projevu užívá správně gramatické tvary
podstatných jmen a sloves
rozlišuje věty oznamovací, tázací, rozkazovací, přací.
řadí věty podle děje, napíše správně znaménko.
rozlišuje věty podle intonace
poznává některé spojovací výrazy
dokáže samostatně vypracovat zadané úkoly







čte s porozuměním větné celky a krátké texty nahlas i potichu
rozumí jednoduchým písemným nebo mluveným pokynům
dokončuje věty a souvětí.
používá spisovného vyjadřování, rozlišuje nespisovný jazyk
dokáže vyjádřit svá přání pocity a názor

Komunikační a slohová výchova čtení a mluvený projev;
rozvoj techniky čtení;
plnění zadaných úkolů;
spisovný a nespisovný jazyk;















znělé a neznělé souhlásky;
psaní ú/ů;

Mezipředmětové vztahy
PRV, VV, PČ, HV, M
MKV - poznávání a respektování různých
kulturních etnik
OSV – utváření hodnot a postojů a vytváření
dobrých vztahů mezi žáky

slabiky;

pořádek slov ve větě;
dělení slov;
některé slovní druhy;

druhy vět

spojky;
upevňování a procvičování probraného učiva;
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VV, PČ
MV – pěstování kritického vztahu ke
zpravodajství a k reklamě















naslouchá druhému nepřerušuje hovořícího, požádá, odpoví na
dotaz
stručně reprodukuje obsah jednoduchého vícekrát přečteného
textu
vyslovuje věty se správným dýcháním a přízvukem
opravuje svoji nedbalou nebo nesprávnou výslovnost, je-li na
ni upozorněn
píše správné tvary písmen, opis, přepis a diktát slov a
jednoduchých vět
kontroluje vlastní písemný projev, pracuje s chybou
používá základní hygienické návyky při psaní
píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
spojuje obsah textu s ilustrací
dokáže přednášet báseň přiměřenou věku a vyprávět pohádku
podle osnovy
dramatizuje a domýšlí příběhy, vyjadřuje své pocity
rozlišuje hlavní žánry dětské literatury – poezie, próza
pracuje tvořivě s literárním textem

slovní přízvuk;
práce s chybnou výslovností;
písemný projev přepis, opis, diktát slov a vět;
oprava a odůvodnění psaného textu;
jednoduchý popis děje;
Literární výchova

- 30 -

M, PRV

VV, PČ, PRV


























Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

3.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
rozpozná a píše správně znělé a neznělé souhlásky uvnitř slova
vyjmenuje abecedu
dokáže abecedně řadit slova
poznává významy slov, určuje kořen, předponovou a
příponovou část slova u jednoduchých slov
třídí slova podle významu, vyhledává slova souznačná a
protikladná
rozeznává obojetné souhlásky odůvodňuje i/y po obojetných
souhláskách ve vyjmenovaných slovech
vyjmenuje pořadí slovních druhů
porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj,
věc, okolnost, vlastnost
vyhledává podstatná jména ve větě, skloňuje podst. jména
podle pádů, rozlišuje číslo jednotné a množné a určuje rod
mužský, ženský a střední
užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary
podstatných jmen a sloves
dokáže správně psát vlastní jména měst, hor a řek
vyhledává slovesa, rozlišuje osobu, číslo a čas
uvědomuje si význam sloves pro stavbu věty
rozlišuje větu jednoduchou a souvětí
spojuje věty v souvětí vhodnými spojovacími výrazy
určuje počet vět v souvětí
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti
rozumí písemným a mluveným pokynům přiměřené náročnosti
hledá informace podle otázek
dokončí příběh s otevřeným koncem, vymyslí vhodný nadpis
k příběhu
reprodukuje obsah textu přiměřeného věku
sestaví s pomocí vhodnou osnovu podle které vypravuje příběh
požádá o inf., podá stručné informace, uvítá návštěvu a
rozloučí se, sděluje přání a pozdravy
používá četbu jako zdroj informací

Učivo - obsah
Jazyková výchova párové souhlásky uvnitř slova;
abeceda;
význam slov, stavba slova;

Mezipředmětové vztahy
VV, PČ, PRV
M
OSV – empatické a aktivní naslouchání,
utváření dovedností sdělování verbální i
neverbální i pro spolupráci mezi žáky

nauka o slově;
vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z;
slovní druhy;

podstatná jména
- rod, číslo a pád;

vlastní jména;
slovesa;
věta jednoduchá a souvětí;
Komunikační a slohová výchova čtení a mluvený projev;
otázky a odpovědi;
vypravování;
osnova;
společenský styk a jeho formy;
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VV, PČ
MKV – seznámení se specifickými rysy
jazyků a jejich rovnocennost













v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné
tempo řeči
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou nebo nesprávnou
výslovnost, dokáže ji rozlišit
píše čitelně, úhledně, přiměřeně rychle
pracuje s chybou, opravuje chyby
napíše krátký dopis, adresu, přání, pozdrav
vyplní jednoduché formuláře
dovede popsat jednoduchý předmět, osobu
čte a přednáší zpaměti v vhodném frázování a tempu
přiměřené literární texty
vyjadřuje své pocity z předčteného textu
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od
ostatních textů
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a
podle svých schopností, rozumí jednoduchým literárním
pojmům

správné dýchání, tempo řeči;
oprava nesprávné výslovnosti, mluveného projevu;
písemný projev;
kontrola písemného projevu;
dopis, adresa;
popis;
Literární výchova recitace, přednes;
dramatizace příběhu;
próza a poezie, pohádka, bajka;
práce s textem;
spisovatel, herec;
ilustrace, ilustrátor;
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VV, PČ
MV – psaní pozvánek na společné akce





















Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

4.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
rozlišuje ve slově kořen slova, část příponovou, předponovou a
koncovku
určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je
v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí
užívá vhodných spoj. výrazů, podle potřeby projevu je
obměňuje
vyhledává zkladní skladební dvojice
píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
užívá různé podoby slova, rozlišuje slova podle významu,
rozpoznává slova spisovná a nespisovná
rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro
daný věk, podstatné informace zaznamenává
reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si
z něj podstatná fakta
píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché,
komunikační žánry
čte s porozuměním průměrně náročné texty potichu i nahlas
dobře se orientuje v písemném zadání úkolu
dokáže měnit intonaci a melodii vět a uvědomuje si jejich
měnící se význam
seřadí body osnovy známého příběhu podle časové
posloupnosti a příběh vypráví
vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
volně reprodukuje text podle svých schopností tvoří vlastní
literární text na dané téma
rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
rozumí elementárním literárním pojmům
vyhledává informace v literatuře

Učivo - obsah
Jazyková výchova stavba slova – kořen, předpona a přípona;
slovní druhy;
skloňování podst. jmen a časování sloves;
stavba vět;
věta jednoduchá a souvětí;
větné vzorce;
podmět a přísudek;
vyjmenovaná slova;
význam slov;
slova spisovná, nespisovná, cit. zabarvená,
jednoznačná a mnohoznačná;

Mezipředmětové vztahy
VV, M, PŘ, VL OSV – empatické a aktivní
naslouchání, utváření komunikačních
dovedností i pro spolupráci mezi žáky

Komunikační a slohová výchova orientace v textu;

VV, PŘ, VL, PČ MKV – seznámení se
specifickými rysy jazyků a jejich
rovnocennost

rozhovor;
vypravování, popis osoby, věci a děje;
orientace v textu;
druhy vět;
osnova, nadpis, členění projevu;
Literární výchova práce s dětskou knihou;
rozvoj techniky čtení;
tiché čtení s porozuměním;
lyrika, epika, pověst, povídka;
orientace, práce s textem;

VV, PŘ, VL
MV –práce pro školní časopis

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

5.
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Výstupy žáka ZŠ Mozartova
porovnává význam slov, zvláště slova stejného nebo
podobného významu a slova více významová
rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponu a
koncovku
určuje slovní druhy a využívá je v gramaticky správných
tvarech
skloňuje podstatná jména a ovládá slovesný způsob
vyhledává zkladní skladební dvojici a v neúplné základní
skladební dvojici označuje základ věty
rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí
píše správně i/y v koncovkách ohebných slov
zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
určuje věty podle funkce, užívá interpunkci v přímé řeči




posuzuje úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení
vede správně dialog
rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru
sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký
mluvený nebo písemný projev s dodržením časové
posloupnosti
používá tiskopisy a dokáže je vyplnit
kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu
vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní
literární text na dané téma
při rozboru textu používá elementární literární pojmy
rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů



využívá různých zdrojů informací







Učivo - obsah
Jazyková výchova význam slov;
stavba slov;
slovní druhy;
skloňování a časování;
druhy zájmen a číslovek;
stavba vět;
podmět a přísudek;
několikanásobný podmět a přísudek;
rozvitý a holý přísudek;
podmět vyjádřený a nevyjádřený;
shoda podmětu s přísudkem;
věta jednoduchá a souvětí;
vzory podstatných a přídavných jmen;
přímá a nepřímá řeč;
Komunikační a slohová výchova práce s textem;
rozhovor;
rozpracování předložených informací;
zákl. techniky mluv. projevu a komunikačních
dovedností;
osnova, vypravování, popis pracovního postupu;
základní komunikační pravidla

Mezipředmětové vztahy
VV, PČ, PŘ, VL, OSV – empatické a aktivní
naslouchání, utváření komunikačních
dovedností i pro spolupráci mezi žáky

Literární výchova práce s knihou odpovídajícího věku;
volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu ;
základní literární pojmy;
próza, poezie, odborné texty, internet, slovníky,
encyklopedie;

VV, PŘ, VL
MKV – seznámení se specifickými rysy
jazyků a jejich rovnocennost
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VV, PŘ, VL
MV –práce pro školní časopis

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK

Charakteristika:
Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen samostatně na prvním stupni v hodinové dotaci v 1. a 2. ročníku 1 hodina týdně, ve 3. – 5. ročníku 3 hodiny
týdně. Výuka anglického jazyka v 1. a 2. ročníku tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žák. V tomto období je nejdůležitější probuzení zájmu o výuku
angličtiny a vytváření pozitivního vztahu k učení cizímu jazyku. Důraz je kladen především na schopnost základní komunikace a porozumění v oblastech
blízkým dětem. Pozornost se věnuje mluvenému slovu a schopnosti reagovat na pokyny. Jazykové dovednosti poslechu a mluvení jsou upřednostněny před
psaním. Ve 3. – 5. ročníku prohlubujeme a zdokonalujeme znalosti ve všech oblastech. Žáci se učí dále rozvíjet schopnost komunikace a rozumět psanému
textu. Aplikují jednoduché gramatické jevy. Seznamují se s jednoduchými reáliemi anglicky mluvících zemí. Výuka vede k pochopení významu znalosti
užitého jazyka. Ve všech pěti ročnících se při výuce používají různé materiály, např. učebnice, slovníky i obrázkové, různé druhy jazykových her, např.
pexeso, domino, obrazový a poslechový materiál, anglické časopisy. Výuka je doplněna i prací na počítačích použitím vhodných výukových programů.
Průřezová témata
OSV – osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj, skupinová práce, komunikace, dovednosti verbální a neverbální
EGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, život dětí v jiných
zemích, zvyky a tradice
MKV – multikulturní výchova - lidské vztahy, multikulturalita, kulturní diferenciace, význam využívání cizího jazyka v rámci dorozumění po celém světě
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žák pracuje s dvojjazyčným slovníkem; upevňuje získané znalosti prostřednictvím jednoduchých říkanek a písniček; pracuje s textem v učebnici a
s jednoduchými texty v časopisech; pracuje na různých typech hádanek, hlavolamech, křížovek; využívá práce na PC.
Učitel vede žáka při práci s dvojjazyčným slovníkem; upevňuje slovní zásobu pomocí jednoduchých říkanek a písniček; využívá práce s učebnicí; probouzí
zájem o učení pomocí různých rébusů; využívá práce na PC.
Kompetence k řešení problémů
Žák řeší problémy v rámci jednoduchých projektů a divadelních scének; porovnává a třídí získané informace.
Učitel zadává žákům jednoduché projekty.
Kompetence komunikativní
Žák pracuje ve dvojicích, ve skupinách; naslouchá ostatním žákům,učiteli a porozumí jim; předvede běžné situace, např. v obchodě, v restauraci; dokáže
jednoduše promluvit na dané téma, např. rodina, škola, zájmy; komunikuje pomocí pantomimy a pomocí jednoduchých výrazů v mluvené i psané formě.
Učitel vede žáka k samostatnému vyjádření myšlenky v daném jazyce; učí ho naslouchat spolužákům; vede děti ke spolupráci při výuce.
Kompetence sociální a personální
Žák tvoří společné projekty ve skupinách; prezentuje svoji práci před ostatními žáky; osvojuje si slovní zásobu z běžného, každodenního života
Učitel vytváří s žáky pravidla v daném jazyce a vede k jejich dodržování; umožňuje žákům prezentovat svoji práci před ostatními žáky.
Kompetence občanské
Žák používá osvojenou látku k mluvení o sobě; seznámí se se zvyky, kulturními a historickými tradicemi dané země; respektuje pravidla hodiny,
společných her a činností.
Učitel vede žáky k respektování názorů spolužáků; seznámí žáky s tradicemi dané země.
Kompetence pracovní
Žák pracuje na zadaných úkolech; vytváří vlastní pomůcky k osvojování učiva; používá různé formy činností a způsoby práce.
Učitel vede žáky k práci na zadaných úkolech a k samostatné práci.
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Kompetence digitální
Na konci základního vzdělávání žák ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do
společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít. Získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí
data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu.
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Jazyk a jazyková komunikace

Anglický jazyk

Ročník
1. - 3.

Očekávané výstupy- 1. období ( 1. – 3. ročník)

Řečové dovednosti

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele,
 které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se
v průběhu výuky setkal
 rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud
má k dispozici vizuální oporu
 rozumí obsahu jednoduchého krátkého textu, který je
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má
k dispozici vizuální oporu
 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova, či slovního
spojení
 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Jazyk a jazyková komunikace

Anglický jazyk






Konkretizované výstupy žáka ZŠ Mozartova
rozpozná poslechem anglické slovíčko od českého
pozdraví podle částí dne, rozloučí se
představí se, zeptá se na jméno
vyjádří souhlas a nesouhlas




počítá do šesti
rozumí základním pokynům učitele




Ročník
1.

Učivo - obsah
První seznámení s angličtinou
Pozdravy
Oslovení
Představování
Sloveso „být“
Číslovky 1- 6
Pracovní
instrukce
Pokyny
učitele

Mezipředmětové vztahy
OSV- kreativita
MKV – multukulturalita, význam užívání
cizího jazyka – prolíná všemi oblastmi výuky
v celém ročníku

rozlišuje základní barvy
vybarví obrázek podle pokynů

Barvy

Výtvarná výchova



pojmenuje předměty kolem sebe a ve škole

Školní pomůcky
Třída



pojmenuj některá domácí zvířata a zvuky, které vydávají

Domácí zvířata



pojmenuje základní oblečení a popíše jeho barvu

Části oblečení




pojmenuje hračky, popíše jejich barvu, velikost
vyjádří vlastnictví

Hračky
Přídavné jméno přivlastňovací můj, tvůj



tvoří jednoduché věty pomocí vazby It´s, This is

Vazba It’s, This is





spojí číslovky s obrázky
určí počet předmětů ve třídě nebo na obrázku
seznámí se s jednotným a množným číslem

Číslovky 1 - 10
Otázka na počet
Množné číslo

Matematika




pojmenuje základní svátky a dokáže popřát
seznámí se s odlišnostmi cizích kultur

Vánoce
Narozeniny

Pracovní činnosti
OSV - komunikace
EGS – Evropa a svět nás zajímá

Matematika

Prvouka
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Český jazyk – jednotné a množné číslo

Jazyk a jazyková
komunikace

Vyučovací předmět

Ročník

Anglický jazyk

2.

Konkretizované výstupy žáka ZŠ Mozartova

Učivo - obsah

Mezipředmětové vztahy




pozdraví, rozloučí se, představí se
vyjádří souhlas a nesouhlas

Pozdravy
Základní fráze

0SV - komunikace



pojmenuje základní členy rodiny

Rodina

Prvouka



rozumí jednoduchým pokynům a otázkám běžných při výuce

Pokyny





pojmenuje předměty v místnosti a školní potřeby
přečte známá slova, pozná rozdíly v mluvené a psané podobě
pozvolna se seznamují s psaným slovem

Třída
Školní potřeby
Prvopočáteční psaní




počítá do deseti
určí svůj věk a zeptá se na věk spolužáka





pojmenuje své oblíbené hračky, jednoduše je popíše
určí jejich polohu
vyjádří, že něco má

Číslovky 1-10
Základní fráze
Množné číslo
Hračky
Předložky místa
Sloveso“mít“
Narozeniny
Vánoce




popíše barvy, vybarví obrázek podle pokynů
vyjádří velikost

Barvy
Přídavná jména vyjadřující velikost







popíše běžné části oblečení
ukazuje oblečení podle pokynů
pojmenuje místnosti v bytě
pojmenuje předměty v koupelně
vyjádří, co umí a neumí dělat pomocí slovesa „can“

Oblečení
Pokyny

OSV – Sociální rozvoj

Dům, byt
Koupelna
Způsobové sloveso „can“

Prvouka – denní zvyklosti





zná názvy domácích a některých divokých zvířat
spočítá je, vybarví obrázky
popíše činnosti, které dělá

Zvířata
Slovesa

Prvouka - zvířata

- 40 -

Matematika
OSV - komunikace
EGS – Evropa a svět nás zajímá
MKV – kulturní diferenciace, poznávání
kulturních etnik



vyjádří, co má a nemá rád

Vazba „Do you like?“





zařadí slovní zásobu ke správným tematickým okruhům
reaguje na pokyny
ovládá několik básniček a písniček

Opakování

- 41 -

OSV – vyjádření libosti a nelibosti

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

3.





Konkretizované výstupy žáka ZŠ Mozartova
pozdraví, rozloučí se, představí se
osloví osobu, zeptá se na jméno
vyjádří souhlas a nesouhlas

Učivo - obsah
Pozdravy a základní fráze

Mezipředmětové vztahy
OSV -komunikace
MKV – multikulturalita, význam využívání
cizího jazyka – prolíná všemi oblastmi celého
ročníku




vyjmenuje abecedu, hláskuje svoje jméno
zapíše krátké slovo podle hláskování

Anglická abeceda










počítá do deseti
řekne svůj věk, zeptá se na věk spolužáka
udá své telefonní číslo
spočítá daný počet předmětů
tvoří pravidelné množné číslo
vyjmenuje a napíše zvířata v ZOO
jednoduše zvíře popíše
vyjádří co umí a neumí dělat

Číslovky 0-10
Množné číslo podstatných jmen





pojmenuje a napíše základní předměty ve třídě, určí jejich počet a
barvu
čte jednoduché věty
použije člen a, an

Třída, škola
Vazba This is
Otázka How many?
Barvy
Neurčitý člen





pojmenuje běžné druhy potravin a nápojů
vyjádří pocit libosti a nelibosti, hladu a žízně
seznámí se s některými tradičními anglickými jídly

Potraviny a nápoje
Vazba I like, I don’t like
Reálie - Jídlo

MKV – kulturní diferenciace




určí části obličeje a lidského těla
tvoří věty On má, Ona má…

Části těla
Sloveso „mít“

OSV – poznávání lidí, sebepoznání






pojmenuje místnosti a jejich základní vybavení
vyjádří vlastnictví
určí polohu předmětů
pojmenuje členy rodiny

Dům, byt
Přivlastňovací zájmena
Předložky místa
Rodina

Matematika

Zvířata v ZOO
Sloveso „can“

- 42 -






vyjmenuje běžné části oblečení
popíše oblečení své a svých spolužáků pomocí vazby I’m wearing,
He’s wearing…
pojmenuje slova týkající se Vánoc a Velikonoc
zazpívá vánoční píseň

Oblečení
Vazba I’m wearing
Reálie Vánoce, Velikonoce

- 43 -

ESG – objevujeme Evropu a svět

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

4. -5.

Očekávané výstupy- 2. období (4. – 5. ročník)

Poslech s porozuměním

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitel, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností

rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat

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

Mluvení

zapojí se do jednoduchých rozhovorů

sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se osvojovaných témat

odpovídá na jednoduché otázky týkající se
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

Čtení s porozuměním

vyhledá potřebnou informaci
v jednoduchém textu, který se vztahuje
- 44 -

k osvojovaným tématům

rozumí jednoduchým krátkým textům
z běžného života

Psaní

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

vyplní osobní údaje do formuláře
Všechny tyto oblasti se prolínají konkrétními výstupy žáka.
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

4.

Konkretizované výstupy žáka ZŠ Mozartova
pozdraví, rozloučí se
představí se, zeptá se na jméno
poděkuje, poprosí
vyjádří souhlas a nesouhlas
reaguje na pokyny učitele
omluví se

Učivo - obsah
Pozdravy
Představování
Základní fráze
Pokyny

Mezipředmětové vztahy
MKV – principy slušného chování, význam
využívání cizího jazyka – prolíná všemi
oblastmi výuky v celém ročníku





pojmenuje školní potřeby a předměty ve třídě, určí jejich velikost
a barvu
zeptá se na barvu
vyjádří vlastnictví
požádá o půjčení

Třída, škola
Barvy
Tvorba otázky
What colour..?
Věta jednoduchá This is..
Žádost





pojmenuje hračky
popíše svou oblíbenou hračku
vytvoří otázku a krátkou odpověď slovesa „být“

Hračky
Tvorba otázky a záporu








pojmenuje členy rodiny
napíše jednoduchý dopis o sobě kamarádovi
vyjmenuje základní druhy potravin a nápojů
použije neurčitý člen a, an
vyjádří libost a nelibost
zeptá se na oblíbené jídlo spolužáka

Rodina
Dopis, adresa





počítá do dvaceti
tvoří otázku na počet
tvoří otázku a zápor slovesa „mít“

Číslovky 0-20
Otázka How many..?
Tvorba otázky a záporu slovesa „mít“

Matematika




popřeje k narozeninám
zeptá se na věk a udá svůj

Narozeniny

ESG – Evropa a svět nás zajímá

OSV - komunikace

Potraviny, nápoje
Neurčitý člen a, an
Vazba I
like, I don’t like
Otázka Do you like..?
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vyjmenuje a popíše místnosti v domě a bytě
pojmenuje základní vybavení místnosti a určí polohu předmětů
v místnosti

Dům, byt
Místnosti
Nábytek
Předložky místa
Vazba There is…






rozliší osoby a popíše je
používá přídavná jména k popisu osob
vytvoří přídavné jméno opačného významu
užívá zájmena v předmětovém tvaru

Osoby
Přídavná jména
Antonyma
Předmětový tvar zájmen






rozezná a pojmenuje různé druhy bydlení
popíše svůj domov
pojmenuje druhy oblečení a určí jejich velikost a barvu
přivlastňuje pomocí „‘s“

Druhy bydlení





vyjmenuje části těla
vyjádří co umí a neumí pomocí způsobového slovesa „can“
pojmenuje základní sportovní a pohybové aktivity

Části těla
Způsobové sloveso „can, can’t“
Sport




pojmenuje slova související se svátkem Halloween
popřeje veselé vánoce, vysvětlí rozdíly mezi oslavou u nás a
v anglicky mluvících zemích
popřeje veselé velikonoce, pojmenuje velikonoční symboly

Reálie – Svátky v cizině



ESG – Evropa a svět nás zajímá

Oblečení
Přivlastňovací pád
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MKV - multikulturalita

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

5.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
Poslech s porozuměním
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

Učivo - obsah
Mluvnice
sloveso‚ být, mít, moci/umět
přítomný čas prostý – kladná a záporná oznamovací
věta, otázka, krátké odpovědi
otázky ano/ne, otázky s tázacími zájmeny
vazba there is / there are
- osobní a přivlastňovací zájmena
- určitý a neurčitý člen
- množné číslo podstatných jmen
- rozkazovací způsob
- přídavná jména, postavení přídavných jmen ve
větě
- předložky místa a času
- tázací zájmena
- příslovce
- přivlastňovací pád

Mezipředmětové vztahy
OSV – komunikace
OSV – sociální rozvoj
MKV – multikulturalita – význam využívání
cizího jazyka v rámci dorozumění v celém
světě
EGS – Evropa a svět nás zajímá
Český jazyk
Matematika
Vlastivěda
Přírodověda

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
Tematické okruhy
škola
rodina
jídlo
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Hudební výchova

kterých sdělí konkrétní informace o sobě, dalších osobách,
předmětech a činnostech, nebo se na podobné informace zeptá
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

dny v týdnu, hodiny
zvířata
lidské a zvířecí tělo
denní režim, volnočasové aktivity, sporty, hudba
domov, dům, místnosti, nábytek, město
dopravní prostředky

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
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Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: MATEMATIKA
Charakteristika:
Vyučovací předmět Matematika je na l. stupni zařazen samostatně v l. – 5. ročníku a to v hodinové dotaci 4 hod. týdně v l. ročníku a 5 hod. týdně
v 2. – 5. ročníku. Výuka probíhá většinou ve třídách s různými formami práce a s dostupnými pomůckami.
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je rozdělena na 4 tematické okruhy: Čísla a početní operace; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie
v rovině a v prostoru; Nestandardní aplikační úlohy a problémy
V tematickém okruhu Čísla a početní operace si žáci osvojují pojem čísla jako určitého počtu věcí, dovednost provádět aritmetické operace a učí se
propojovat operaci s reálnou situací.V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty si žáci uvědomují změny a závislosti známých jevů, snaží se
pochopit, že změnou může být nejen růst, ale i pokles. Orientují se, čtou a vytvářejí tabulky a grafy. V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru
žáci určují, modelují a znázorňují geometrické útvary, hledají jejich podobnosti a odlišnosti a učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, obvod a obsah.
Zdokonalují svůj grafický projev. Nedílnou součástí matematického vzdělávání je i tematický okruh Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Žáci se
v nich učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problémy, třídit údaje a podmínky. Matematika umožňuje využívat
prostředky výpočetní techniky a všech pomůcek upevňujících názor při řešení matematických situací.
Matematika na l. stupni je založena na rozvíjení vlastních zkušeností žáka a vychází z přirozené touhy dětí mladšího školního věku kreslit, psát, počítat a
poznávat vše nové. Žáci by se měli učit v matematice hlavně činnostním učením. Matematika rozvíjí počtářské dovednosti, porozumění a možnosti použití
vědomostí a dovedností v praktickém životě. Její spojení s jazykovým vyučováním vede žáka k přesnému logickému myšlení.
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Průřezová témata
OSV – osobnostní a sociální rozvoj - skupinová práce při výuce, mezilidské vztahy, komunikace, kreativita, morální rozvoj - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, kooperace
VDO – výchova demokratického občana - demokratická atmosféra ve škole, vztahy ve škole a ve třídě, demokratické řešení problémů
MKV – multikulturní výchova - právo všech lidí podílet se na spolupráci ve skupině, tolerantní vztahy a uplatňování principů slušného chování,
jedinečnost člověka a jeho individuální zvláštnosti
EGS – výchova myšlení v evropských a globálních souvislostech - zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
EV
– environmentální výchova - problémy a ochrana životního prostředí

Výchovné a vzdělávací postupy směřují k utváření klíčových kompetencí
Kompetence k učení
Žáci se učí stručně a přesně se matematicky vyjadřovat pomocí symbolů, vybírají a využívají vhodné způsoby a metody práce, operují s obecně užívanými
termíny, znaky a symboly, při řešení úloh rozvíjí abstraktní a logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci. Samostatně pozorují a experimentují a
získané výsledky porovnávají a kriticky posuzují.
Učitel vede žáky k pozitivnímu vztahu k učení, poznávání jeho smyslu a cíle, vlastní učení řídí .Žáci projevují ochotu se věnovat dalšímu studiu.
Kompetence k řešení problémů
Žáci vyhledávají a vnímají nejrůznější problémové situace, přemýšlí o nich, využívají získaných vědomostí a dovedností k jejich řešení, učí se volit správný
postup a vyhodnocovat výsledky, nenechávají se odradit případným nezdarem a vytrvale hledají konečné řešení problému. Prakticky ověřují správnost
řešení, konají uvážlivá rozhodnutí a jsou schopni je obhájit.
Kompetence komutativní
Žáci se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory, naslouchají promluvám druhých a vhodně na ně reagují. Rozumí přesnému a stručnému
matematickému vyjadřování včetně symboliky, přemýšlí o ní a vhodně argumentuje.
Kompetence sociální a personální
Žáci se učí spolupracovat ve skupinách, podílí se na vytváření příjemné atmosféry, chápou potřebu efektivně spolupracovat a podílí se na společné práci
s pedagogem, který je hodnotí způsobem vedoucím k pokroku. Žáci se učí vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, tak aby podporovala jeho
sebedůvěru a rozvoj, řídí a ovládají svoje chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení.
Kompetence občanské
Žáci se učí respektovat přesvědčení druhých, hodnotí svoji práci i práci druhých a jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu.
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Kompetence pracovní
Žáci se učí používat matematické poznatky a dovednosti v praktickém životě v zájmu vlastního rozvoje. Jsou vedeni ke správnému využívání
matematického vybavení, techniky a pomůcek. Učí se přistupovat k výsledkům své práce nejen z hlediska kvality a společenského významu, ale také
z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých.
Kompetence digitální
Žáci se učí využívat digitální technologii, aby si usnadnili práci. Chápou význam digitálních technologií pro lidskou společnost, kriticky hodnotí jejich
přínosy a reflektují rizika jejich využívání. Předcházejí situacím s negativním dopadem na jejich tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních.
Při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jednají eticky.
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Matematika a její aplikace

Matematika

1.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
určí a vytváří počet prvků daného souboru
porovnává množství a velikost (menší, větší, rovná se)
provádí lineární uspořádání
poznává a určuje základní tvary v rovině

Učivo - obsah
Počítání do 5
Čtení a psaní číslic do 5







určí a vytvoří počet prvků daného souboru
provádí lineární uspořádání
porovnává množství a velikost (menší, větší, rovná se)
provádí početní operace ( + , - ) s přirozenými čísly
vytváří a znázorňuje slovní úlohy na divadélku

Počítání do 8
Čtení a psaní číslic do 8
Operace +,- do 5 s názorem




provádí početní operace ( + , - ) s přirozenými čísly
vytváří a znázorňuje slovní úlohy na divadélku

Počítání do 10 Čtení a psaní číslic do 10 Operace +,do 8 s názorem




osvojení aritmetických operací s přirozenými čísly (+, -)
řeší úlohy, v kterých aplikuje osvojené aritmetické operace
s přirozenými čísly
určí počet prvků daného souboru
porovnává množství a velikost (menší, větší, rovná se)
provádí lineární uspořádání
početní operace +,- s přirozenými čísly

Počítání do 10
Operace +,- do 10 s názorem
Praktické úlohy
Počítání do 20 (s názorem dle potřeby)
Sčítání a odčítání ve druhé desítce bez přechodu
desítky s názorem
Vztahy o několik více, o několik méně

provádí početní operace s přirozenými čísly
provádí početní operace s přirozenými čísly písemně
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla

Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu
desítky s názorem pamětně i písemně
Vztahy o několik více, o několik méně
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Mezipředmětové vztahy
Prv
Čj
Hv
Tv
Vv
OSV- komunikace mezi žáky
Prv
Čj
Hv
Tv
Vv
OSV- mezilidské vztahy
Prv
Čj
Hv
Tv
Vv
VDO- demokratická atmosféra

Prv
Čj
Hv
Tv
Vv
OSV-skupinová práce
Prv
Čj
Hv
Tv
Vv





provádí početní operace s přirozenými čísly pamětně i písemně
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla
řeší a tvoří úlohy v kterých aplikuje osvojené aritmetické
operace

Opakování v oboru do 20 (při potřebě s názorem)
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Prv
Čj
Hv
Tv
Vv
MKV-uplatňování slušného chování

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Matematika a její aplikace

Matematika

2.








Výstupy žáka ZŠ Mozartova
určí počet prvků daného souboru
porovnává množství a velikost
provádí lineární uspořádání
používá přirozená čísla k modelování reálných situací
provádí aritmetické operace +,- s přirozenými čísly
modeluje a znázorňuje geometrické obrazce

Učivo - obsah
Opakování v oboru do 20
Geometrické obrazce v rovině
Pojem bod
Osa souměrnosti





provádí aritmetické operace sčítání a odčítání
modeluje v rovině
narýsuje a porovnává lineární útvar

Sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes
desítku s názorem
Rýsování a porovnávání úseček



řeší a tvoří úlohy , v kterých aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly

Složené úlohy v oboru do 20 s přechodem









určí počet prvků daného souboru
porovnává množství a velikost
provádí lineární uspořádání
narýsuje lineární útvar, porovnává, odhaduje
provádí aritmetické operace sčítání a odčítání
používá jednotky délky
orientuje se a znázorňuje na číselné ose

Počítání v oboru do 100
Délka úsečky






provádí aritmetické operace +,učí se zaokrouhlovat
poznává další geometrické útvary
aplikuje osvojené aritmetické operace na slovních úlohách

Počítání v oboru do 100
Pamětní počítání s názorem
Pětiúhelník, šestiúhelník
Počítání v oboru do 100

Sčítání a odčítání v oboru do 100 jednociferných
čísel a desítek
Jednotky délky mm, cm, dm,m
Praktické slovní úlohy
Číselná osa
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Mezipředmětové vztahy
Prv
Hv
Tv
Čj
Pč
Vv
OSV- skupinová
práce
Prv
Hv
Tv
Čj
Pč
Vv
VDO - dem. vztahy ve třídě
Prv
Hv
Tv
Čj
Pč
Vv
MKV-právo podílet se na spolupráci

Prv
Hv
Tv
Čj
Pč
Vv
OSV-komunikace
mezi žáky, naslouchání











modeluje znázorňuje jednotlivé geom. útvary v rovině a v
prostoru
porovnává množství a velikost
provádí lineární uspořádání
řeší úlohy v kterých aplikuje osvojené aritmetické operace +,s přirozenými čísly
poznává a určuje základní geom. tvary v rovině a v prostoru
narýsuje lineární útvary
provádí aritmetické operace násobení a dělení
řeší úlohy v kterých aplikuje osvojené aritmetické operace +,-,
., : s přirozenými čísly
aplikuje osvojené aritmetické operace na slovních úlohách

Aritmetické operace +,Počítání v oboru do 100 (s přechodem přes desítku)
Početní operace zpaměti
Trojúhelník,čtverec,obdélník, kružnice,kvádr, krychle,
kužel, jehlan, koule
Přímka, úsečka, osa souměrnosti

Prv
Hv
Tv
Čj
Pč
Vv

V oboru do 20 s názorem
V oboru do 100 +,v oboru do 50 ., :
Násobilka čísly 0,1,2,3,4,5
Závěrečné opakování

EV-chování k přírodě v okolí školy
MKV- tolerance a vztahy mezi dětmi
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Matematika a její aplikace

Matematika

3.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
provádí lineární uspořádání (před, za, mezi)
porovnává množství a velikosti (větší, menší, shodný)
určí počet prvků v daném souboru, používá přirozená čísla
vytváří a řeší úlohy, v kterých aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
modeluje a znázorňuje základní (jednoduché) geometrické útvary
v rovině a v prostoru

Učivo - obsah
Opakování z druhého ročníku
(+ - do 100, slovní úlohy, čísla menší – větší, závorky,
x : v oboru násobilky do 5
GO: bod,úsečka

poznává a určuje základní tvary v rovině a prostoru a dokáže jejich
základní charakteristiku
určí počet prvků v daném souboru, používá přirozená čísla
vytváří a řeší úlohy, v kterých aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly
modeluje a znázorňuje základní (jednoduché) geometrické útvary
v rovině a v prostoru

Procvičování:
slovní úlohy , sčítání a odčítání
(sčítanec + sčítanec = součet,
menšenec – menšitel = rozdíl), násobení a dělení
(číslem 1 a 0) .Sčítání a odčítání dvojciferných čísel
zpaměti i písemně.
GO: měření délek (mm, cm, dm), trojúhelníky a
čtyřúhelníky
Násobení a dělení (6 – 10), sčítání a odčítání
dvojciferných čísel zpaměti i písemně (s přechodem
přes desítku)
GO: geom. tvary kružnice, kruh, čtverec, obdélník






















poznává a určuje základní tvary v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
tvoří a řeší úlohy, v kterých aplikuje osvojené aritmetické operace
s přirozenými čísly
modeluje a znázorňuje jednoduché (základní) geometrické tvary
v rovině a prostoru
rozumí jednoduchému tabulkovému záznamu a dovede jej tvořit
poznává a určuje základní tvary v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
tvoří a řeší úlohy, v kterých aplikuje osvojené aritmetické operace
s přirozenými čísly
modeluje a znázorňuje jednoduché (základní) geometrické tvary
v rovině a prostoru
porovnává množství a velikosti (větší, menší, shodný)
poznává a určuje základní tvary v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
modeluje a znázorňuje jednoduché (základní) geometrické tvary
v rovině a prostoru
popisuje jednoduché závislosti, s kterými se běžně setkává, vytváří
a čte grafické znázornění jednoduchých příkladů

Násobilka v oboru do 100 – procvičování všech
násobků, dělení celku na části
GO: geometrie kolem nás (vyhledávání geom. tvarů)

Dělení v oboru do 100,
zkouška správnosti při dělení
GO:geom. tvary, mozaika, útvary složené ze čtverců a
z trojúhelníků
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Mezipředmětové vztahy
ČJ
VV
PRV
PČ

OSV – skupinová práce
ČJ
VV
PRV
PČ

EV – chování k přírodě ve městě
ČJ
VV
PČ
PRV

ČJ
VV
PČ
PRV





























porovnává množství a velikosti (větší, menší, shodný)
provádí lineární uspořádání (před, za, mezi)
modeluje a znázorňuje jednoduché (základní) geometrické tvary
v rovině a prostoru
popisuje jednoduché závislosti, s kterými se běžně setkává, vytváří
a čte grafické znázornění jednoduchých příkladů

Numerace v oboru do 1000 (počítání s penězi, čísla
větší a menší, trojciferné číslo, jednotky délky,
hmotnosti, objemu)
GO: tělesa – krychle, kvádr, hranol, válec, jehlan,
kužel, koule

porovnává množství a velikosti (větší, menší, shodný)
provádí lineární uspořádání (před, za, mezi)
poznává a určuje základní tvary v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
určí počet prvků v daném souboru, používá přirozená čísla
tvoří a řeší úlohy, v kterých aplikuje osvojené aritmetické operace
s přirozenými čísly
modeluje a znázorňuje jednoduché (základní) geometrické tvary
v rovině a prostoru
zaokrouhluje a provádí odhady výsledku v oboru přirozených čísel
rozumí jednoduchému tabulkovému záznamu a dovede jej tvořit
popisuje jednoduché závislosti, s kterými se běžně setkává, vytváří
a čte grafické znázornění jednoduchých příkladů

Základní početní výkony v oboru do 1000, písemné
+ a -, x a :, slovní úlohy, x krát více, x krát méně
GO: vlastnosti těles (vrcholy, stěny, hrany)
operace s přechodem přes desítku a stovku, zkouška
správnosti opačným poč. výkonem

porovnává množství a velikosti (větší, menší, shodný)
provádí lineární uspořádání (před, za, mezi)
poznává a určuje základní tvary v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
určí počet prvků v daném souboru, používá přirozená čísla
tvoří a řeší úlohy, v kterých aplikuje osvojené aritmetické operace
s přirozenými čísly
modeluje a znázorňuje jednoduché (základní) geometrické tvary
v rovině a prostoru
zaokrouhluje a provádí odhady výsledku v oboru přirozených čísel
popisuje jednoduché závislosti, s kterými se běžně setkává, vytváří
a čte grafické znázornění jednoduchých příkladů

Přibližné výpočty (zaokrouhlování na desítky a
stovky, odhady výsledků, řešení slovních úloh s odhad.
přibliž. výsl.
GO: krychle a kvádr,
rozlišující znaky, rozeznávání krychle a kvádru ve
věcech kolem nás

porovnává množství a velikosti (větší, menší, shodný)
provádí lineární uspořádání (před, za, mezi)
určí počet prvků v daném souboru, používá přirozená čísla
orientuje se v jednoduchých situacích v nichž využívá
kvantitativního vyjádření části celku
tvoří a řeší úlohy, v kterých aplikuje osvojené aritmetické operace
s přirozenými čísly

Úlohy z praxe (řešení slovních úloh), průměr
GO: souměrnost (podle osy), pohyb (ve čtvercové síti,
zapisování dráhy pohybu)
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ČJ
VV
PČ
PRV
EGS – život dětí v jiných zemích
VDO – vztahy ve skupině a třídě
ČJ
VV
PČ
PRV

OSV – komunikace ve skupině a třídě
ČJ
VV
PČ
PRV

VDO – demokratické řešení problémů při
skup. práci
ČJ
VV
PČ
PRV


















určí délku jako celočíselný násobek délkové jednotky
modeluje a znázorňuje jednoduché (základní) geometrické tvary
v rovině a prostoru
zaokrouhluje a provádí odhady výsledku v oboru přirozených čísel
rozumí jednoduchému tabulkovému záznamu a dovede jej tvořit
popisuje jednoduché závislosti, s kterými se běžně setkává, vytváří
a čte grafické znázornění jednoduchých příkladů
porovnává množství a velikosti (větší, menší, shodný)
provádí lineární uspořádání (před, za, mezi)
poznává a určuje základní tvary v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
určí počet prvků v daném souboru, používá přirozená čísla
orientuje se v jednoduchých situacích v nichž využívá
kvantitativního vyjádření části celku
tvoří a řeší úlohy, v kterých aplikuje osvojené aritmetické operace
s přirozenými čísly
určí délku jako celočíselný násobek délkové jednotky
modeluje a znázorňuje jednoduché (základní) geometrické tvary
v rovině a prostoru
zaokrouhluje a provádí odhady výsledku v oboru přirozených čísel
rozumí jednoduchému tabulkovému záznamu a dovede jej tvořit
popisuje jednoduché závislosti, s kterými se běžně setkává, vytváří
a čte grafické znázornění jednoduchých příkladů

Opakování numerace v oboru do 1000 (+,-,x,:), řešení
sl. úloh
GO:Zobrazování těles
(určování počtu krychlí, z kterých jsou jednotlivá tělesa
složená), procvičování probraných témat geometrie

ČJ
VV
PČ
PRV

OSV – samostatné rozhodování při řešení
problému
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Matematika a její aplikace

Matematika

4.


























Výstupy žáka ZŠ Mozartova
využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a
asociativnost sčítání a násobení
porovnává množství a velikost (větší, menší, stejný)
provádí písemné početní operace, zaokrouhluje, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních operací
řeší a tvoří úlohy,ve kterých aplikuje osvojené početní operace
vyhledává, sbírá a třídí data
čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník, kružnici), užívá jednoduché konstrukce
sestrojí rovnoběžky a kolmice
určí obsah čtverce pomocí čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu
sčítá a odčítá graficky úsečky
využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a
asociativnost sčítání a násobení
porovnává množství a velikost (větší, menší, stejný)
provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
zaokrouhluje přirozená čísla,provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
řeší a tvoří úlohy,ve kterých aplikuje osvojené početní operace
v celém oboru přirozených čísel
vyhledává,sbírá a třídí data
čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník, kružnici), užívá jednoduché konstrukce
sestrojí rovnoběžky a kolmice
určí obsah čtverce pomocí čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu
sčítá a odčítá graficky úsečky
využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a
asociativnost sčítání a násobení
porovnává množství a velikost (větší, menší, stejný)
provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
zaokrouhluje přirozená čísla,provádí odhady a kontroluje

Učivo - obsah
Opakování
Osvojené matematické operace,vlastnosti sčítání
G: vzájemná poloha přímek v rovině,různoběžky
O několik více/méně, několikrát více/méně, vlastnosti
násobení
Písemné násobení
G: Vzájemná poloha přímek v rovině,rovnoběžky
Práce s diagramy
Písemné dělení jednociferným číslem
Přímky kolmé

Mezipředmětové vztahy
ČJ
VV
PČ
PRV
OSV – komunikace
MKV – právo všech lidí – dětí podílet se na
práci ve skupině
EV – slovní úlohy s tematikou ochrany
přírodního prostředí, naše obec

Písemné dělení- užití ve slovních úlohách
G:rýsování kolmic
Čísla do 10 000
Porovnávání čísel - číselná osa
Sčítání a odčítání v oboru do 10 000 zpaměti
G: rýsování kolmic které procházejí daným bodem
Zaokrouhlování čísel
Písemné sčítání a odčítání
G: rýsování rovnoběžek
Pamětné násobení a dělení

ČJ
VV
PČ
PRV

Písemné násobení a dělení
G: kolmé a rovnoběžné přímky
Procvičování v reálných situacích - ceny
zboží,nakupujeme
G: pravý úhel,pravoúhlý trojúhelník

ČJ
VV
PČ
PRV
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OSV – kreativita, pamětné počítání v běžném
životě
EV – sběr odpadových surovin

























výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
řeší a tvoří úlohy,ve kterých aplikuje osvojené početní operace
v celém oboru přirozených čísel
vyhledává,sbírá a třídí data
čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník, kružnici), užívá jednoduché konstrukce
sestrojí rovnoběžky a kolmice
určí obsah čtverce pomocí čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu
sčítá a odčítá graficky úsečky
využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a
asociativnost sčítání a násobení
porovnává množství a velikost (větší, menší, stejný)
provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
zaokrouhluje přirozená čísla,provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
řeší a tvoří úlohy,ve kterých aplikuje osvojené početní operace
v celém oboru přirozených čísel
vyhledává,sbírá a třídí data
čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník, kružnici), užívá jednoduché konstrukce
sestrojí rovnoběžky a kolmice
určí obsah čtverce pomocí čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu
sčítá a odčítá graficky úsečky

využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a
asociativnost sčítání a násobení
porovnává množství a velikost (větší, menší, stejný)
provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
zaokrouhluje přirozená čísla,provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací v oboru přirozených čísel

Čísla větší než 10 000
G: rovnoběžky, kolmice
Porovnávání a zaokrouhlování čísel
G: obdélník, čtverec
Pamětné a písemné sčítání
G: kružnice, kruh

OSV – skupinová práce při výuce
- komunikace v různých situacích , kreativita
(ceny zboží nakupujeme)

G: Kružnice, kruh
Pamětné násobení a dělení
G: rýsujeme trojúhelník
Pamětné násobení a dělení, tabulky, diagram
Rovnice
Algoritmus písemného násobení dvojciferným
činitelem
G: trojúhelníková nerovnost
Násobení dvojciferným činitelem
G: osa úsečky,střed úsečky
Čteme v jízdních řádech
Přímá úměrnost
jednotky délky, hmotnosti
G: obvod trojúhelníku, rýsujeme obdélník, čtverec
Jednotky objemu, jednotky času
G: útvary souměrné podle osy, obvod obdélníku obvod
čtverce
Obor do 1 000 000, početní výkony s přirozenými čísly

ČJ
VV
PČ
PRV

Přímá úměrnost
Jednotky času,objemu
G: útvary souměrné podle osy,obvod obdélníku,čtverce
Obor do 1 000 000
Početní výkony s přirozenými čísly
Komutativnost a asociativnost násobení
G: rovnoběžníky
Zlomky-názorné zavedení
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OSV – vyhledává a třídí data (tabulky a
diagramy)

EGS – objevujeme Evropu a svět , zkušenosti
z Evropy
ČJ
VV
PČ
PRV
OSV – kooperace a řešení problémů(přímá
úměrnost)




















řeší a tvoří úlohy,ve kterých aplikuje osvojené početní operace
v celém oboru přirozených čísel
vyhledává,sbírá a třídí data
čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník, kružnici), užívá jednoduché konstrukce
sestrojí rovnoběžky a kolmice
určí obsah čtverce pomocí čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu
sčítá a odčítá graficky úsečky
využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a
asociativnost sčítání a násobení
porovnává množství a velikost (větší, menší, stejný)
provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
zaokrouhluje přirozená čísla,provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
řeší a tvoří úlohy,ve kterých aplikuje osvojené početní operace
v celém oboru přirozených čísel
vyhledává,sbírá a třídí data
čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník, kružnici), užívá jednoduché konstrukce
sestrojí rovnoběžky a kolmice
určí obsah čtverce pomocí čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu
sčítá a odčítá graficky úsečky

G: rýsujeme rovnoběžník
Zlomky, práce s letopočty
Přímá úměrnost, tabulky,grafy

EV – ochrana životního prostředí (zlomky)

Řešíme slovní úlohy
G: obsah obdélníku, obsah čtverce
Zlomky, početní výkony v oboru přirozených čísel
Užití jednotek času
G: jednotky obsahu ve čtvercové síti
Průměr, čtení údajů z diagramů
G: graf.součet úseček
Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
G: graf.násobek úsečky
Počítáme s kalkulačkou
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ČJ
VV
PČ
PRV
OSV – kooperace, počítáme s kalkulačkou

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Matematika a její aplikace

Matematika

5.

























Výstupy žáka ZŠ Mozartova
porovnává množství a velikost (menší, větší, rovná se)
provádí lineární uspořádání (před, za, mezi)
určí počet prvků v daném souboru, používá přirozená čísla
řeší a tvoří úlohy, v kterých aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly.
zaokrouhluje a provádí odhady výsledků v oboru přirozených
čísel
čte, sestavuje jednoduché tabulky a diagramy, vyhledává ,
popisuje jednoduché závislosti
porovnává množství a velikost (menší, větší, rovná se)
poznává a určuje základní tvary v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
určí počet prvků v daném souboru, používá přirozená čísla
řeší a tvoří úlohy, v kterých aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly.
modeluje, znázorňuje, narýsuje základní geometrické útvary
v rovině a v prostoru
zaokrouhluje a provádí odhady výsledků v oboru přirozených
čísel
popisuje jednoduché závislosti, s kterými se běžně setkává, čte
a vytváří jejich grafické podoby v jednoduchých případech
porovnává množství a velikost (menší, větší, rovná se)
porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem
dokáže přečíst desetinná čísla a označit je na číselné ose
chápe zápis celého záporného čísla, dokáže ho vyznačit na
číselné ose
provádí lineární uspořádání
poznává a určuje základní tvary v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
určí počet prvků v daném souboru, používá přirozená čísla
orientuje se v jednoduchých situacích, v nichž se využívá
kvantitativního vyjádření části celku
řeší a tvoří úlohy, v kterých aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly.
modeluje, znázorňuje, narýsuje základní geometrické útvary

Učivo - obsah
Opakování učiva ze 4. ročníku
Čtení, psaní přirozených čísel, zaokrouhlování
Pamětní počítání, písemné algoritmy, odhady, kontrola

Mezipředmětové vztahy
Čj
Ma
Pč
Př
Vl
Vv
OSV- sebepoznávání, pozitivní naladění

Násobení a dělení v oboru přirozených čísel, odhady,
zaokrouhlování
Násobení čtyřciferným činitelem
Dělení dvojciferným dělitelem, odhady, zkoušky)
Slovní úlohy
Obvody a obsahy čtverce a obdélníku
Jednotky obsahu, převody jednotek

Desetinná čísla, deset. čárka,desetina, setina
Desetinné zlomky
Psaní a čtení deset. čísel, zobrazení na číselné ose,
Zobrazení i záporných celých čísel v praxi
Porovnávání, zaokrouhlování
Písemné aritmetické operace
Rovnoběžky, kolmice
Rýsování pravoúhlého, rovnostranného a
rovnoramenného trojúhelníku,
čtverce, obdélníku, kružnice
Algoritmus písemného násobení jednociferným a
dvojciferným číslem
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Čj
Vv
Pč
Př
Vl
OSV-skupinová
práce, komunikace naslouchání




v rovině a v prostoru
zaokrouhluje a provádí odhady výsledků v oboru přirozených
čísel
čte, sestavuje jednoduché tabulky a diagramy, vyhledává ,
popisuje jednoduché závislosti
Dělení dvojciferným číslem
Tělesa –kvádr, jehlan , hranol válec ,koule, kužel –
pohledy nárys a bokorys
Složení hranolu,válce, jehlanu, kuželu, koule
Práce s mapou, plánem ,měřítko mapy, odhad délky,
přenášení úseček
Poznáváme čísla větší než milion

Čj
Vv
Pč
Př
Vl
EGS-život dětí v jiných zemích
EV- lidské sídlo
město, vesnice


















porovnává množství a velikost (menší, větší, rovná se)
poznává a určuje základní tvary v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
orientuje se v jednoduchých situacích, v nichž se využívá
kvantitativního vyjádření části celku
řeší a tvoří úlohy, v kterých aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly.
modeluje, znázorňuje, narýsuje základní geometrické útvary
v rovině a v prostoru
zaokrouhluje a provádí odhady výsledků v oboru přirozených
čísel
čte, sestavuje jednoduché tabulky a diagramy, vyhledává ,
popisuje jednoduché závislosti
porovnává množství a velikost (menší, větší, rovná se)
provádí lineární uspořádání
poznává a určuje základní tvary v rovině a prostoru a dokáže je
jednoduše charakterizovat
určí počet prvků v daném souboru, používá přirozená čísla
orientuje se v jednoduchých situacích, v nichž se využívá
kvantitativního vyjádření části celku
řeší a tvoří úlohy, v kterých aplikuje osvojené aritmetické
operace s přirozenými čísly.
modeluje, znázorňuje, narýsuje základní geometrické útvary
v rovině a v prostoru
zaokrouhluje a provádí odhady výsledků v oboru přirozených
čísel
určí délku jako celočíselný násobek délkové jednotky

Slovní úlohy o nakupování
Modelování těles, vytváření nových těles
Rýsování sítě krychle a kvádru (čtvercová síť)
Čtení a vytváření tabulek, diagramů a grafů

Opakování, procvičování a upevňování poznatků a
dovedností
Hledání neznámé
Převody zlomků na desetinná čísla

Čj
Vv
Pč
Př
Vl

Závěrečné shrnutí
OSV -kreativita
MKV-právo všech podílet se na spolupráci
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čte, sestavuje jednoduché tabulky a diagramy, vyhledává ,
popisuje jednoduché závislosti
popisuje jednoduché závislosti, s kterými se běžně setkává, čte
a vytváří jejich grafické podoby v jednoduchých případech

- 65 -

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: INFORMATIKA
Charakteristika:
Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. a 5. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně. Výuka probíhá ve třídách nebo v učebnách informatiky. Důraz je kladen na
získávání základních dovedností při práci s informačními a komunikačními technologiemi. Žáci se postupně seznamují s prací na počítačové učebně, dodržují bezpečnostní pravidla a
základní hygienická pravidla. Seznámí se s ovládáním digitálních zařízení, s prací ve sdíleném prostředí, s úvodem do práce s daty, s informačními systémy a se základy programování.
Průřezová témata:
MV
MKV
OSV
EV
EGS

– mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, tvorba vlastního sdělení
– multikulturní výchova - kulturní diferenciace - poznávání a respektování různých etnik - práce s Internetem
– osobnostní a sociální výchova - psychohygiena skupinové práce, hygiena práce s počítačem, komunikace (tvorba sdělení), morální rozvoj,
řešení problému, rozhodování
– environmentální výchova - práce s internetem - ekosystémy, podmínky života, problémy životního prostředí, vztah člověka k životnímu
prostředí
– výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa - naši sousedé, objevujeme Evropu a svět - život lidí (dětí) v jiných
zemích

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
Učitel vede žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě.
Žák spolupracuje s ostatními žáky, využívá nápovědu (help) u programů, literaturu, wikipedie, google apod.
Kompetence k řešení problémů
Žák přistupuje tvořivě k zadaným úlohám, učí se chápat, že v praktickém životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají
jen jedno správné řešení.
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Učitel vede žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dokončení.
Kompetence sociální a personální
Žáci problémy řeší kolegiální radou či pomocí, učí se pracovat v týmu.
Učitel při vzájemné komunikaci vede žáky k ohleduplnosti a taktu, učí je chápat, že každý člověk je různě vnímavý a zručný.
Kompetence občanské
Žáci se učí chápat vazbu na legislativu a obecné morální principy a zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla) tím, že je musí dodržovat (citace
použitého pramene), ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo.
Učitel při zpracování informací vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami.
Kompetence pracovní
Žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou a učí se využívat ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další růst a rozvoj.
Učitel vede žáky k praktickému vyhledávání ICT pro zpracování zadaných úkolů.
Kompetence digitální
Žák ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a
prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu. Vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků.
Využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce.Chápe význam
digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání.
Předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení
informací v digitálním prostředí jedná eticky

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Informační a komunikační
technologie

Informatika

4.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
Ovládání digitálního zařízení







pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými pracuje,
vysvětlí, k čemu slouží
edituje digitální text, vytvoří obrázek
přehraje zvuk či video
uloží svoji práci do souboru, otevře soubor
používá krok zpět, zoom
řeší úkol použitím schránky

Učivo - obsah

Mezipředmětové vztahy

Učivo
Digitální zařízení
Zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace
Ovládání myši, klávesnice
Kreslení čar, vybarvování
Používání ovladačů
Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom)
Kreslení bitmapových obrázků
Psaní slov na klávesnici
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OSV – cvičení s pozorováním








najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého typu
dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digitálními
technologiemi
zvládá nejzákladnější obsluhu počítače = umí počítač zapnout
a vypnout, rozpozná stav počítače – vypnutý, zapnutý,
úsporný režim
umí se přihlásit do počítačové sítě
pracuje s myší, poznává význam všech kláves a využívá je –
napíše malé i velké písmeno, smaže napsaný text zprava i
zleva, zapne numerickou část klávesnice, pohybuje se v textu
pracuje s programem Malování a Kreslení pro děti

Práce ve sdíleném prostředí






Editace textu
Ukládání práce do souboru
Otevírání souborů
Přehrávání zvuku i technologiemi
Programy „Malování“ a „Kreslení pro děti“
Operační systém Windows

Učivo

uvede různé příklady využití digitálních technologií v
zaměstnání rodičů
najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci
propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní rizika, která s
takovým propojením souvisejí
pamatuje si a chrání své heslo, přihlásí se ke svému účtu a
odhlásí se z něj
při práci s grafikou a textem přistupuje k datům i na
vzdálených počítačích a spouští online aplikace

Využití digitálních technologií v různých oborech
Ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví
uživatele
Práce se soubory
Propojení technologií, internet
Sdílení dat, cloud
Technické problémy a přístupy k jejich řešení

ČJ
VV
M
OSV - kreativita


rozpozná zvláštní chování počítače a případně přivolá pomoc
dospělého
Úvod do kódování a šifrování dat a informací






Učivo

sdělí informaci obrázkem
předá informaci zakódovanou pomocí textu či čísel
zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje text
zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí mřížky
obrázek složí z daných geometrických tvarů či navazujících
úseček

Vzdělávací oblast

Piktogramy,
Emodži
Kód
Přenos na dálku, šifra
Pixel, rastr, rozlišení
Tvary, skládání obrazce

Vyučovací předmět

ČJ
M
CJ
PŘ
VL

ročník
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Informační a komunikační
technologie

Informatika

5.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
Digitální technologie
 pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými pracuje,
vysvětlí, k čemu slouží
 edituje digitální text, vytvoří obrázek
 přehraje zvuk či video
 uloží svoji práci do souboru, otevře soubor
 používá krok zpět, zoom
 řeší úkol použitím schránky
 dodržuje pravidla a pokyny při práci s digitálním zařízením
 uvede různé příklady využití digitálních technologií v
zaměstnání rodičů
 najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci
 propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní rizika, která s
takovým propojením souvisejí
 pamatuje si a chrání své heslo, přihlásí se ke svému účtu a
odhlásí se z něj
 při práci s grafikou a textem přistupuje k datům i na
vzdálených počítačích a spouští online aplikace
 rozpozná zvláštní chování počítače a případně přivolá pomoc
dospělého

Učivo - obsah
Digitální zařízení
Zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace
Ovládání myši
Kreslení čar, vybarvování
Používání ovladačů
Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom)
Kreslení bitmapových obrázků
Psaní slov na klávesnici
Editace textu
Ukládání práce do souboru
Otevírání souborů
Přehrávání zvuku
Využití digitálních technologií v různých oborech
Ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví
uživatele
Práce se soubory
Propojení technologií, internet
Sdílení dat, cloud
Technické problémy a přístupy k jejich řešení

Data, informace a modelování
 sdělí informaci obrázkem
 předá informaci zakódovanou pomocí textu či čísel
 zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje text
 zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí mřížky
 obrázek složí z daných geometrických tvarů či navazujících
úseček
 pomocí grafu znázorní vztahy mezi objekty
 pomocí obrázku znázorní jev
 pomocí obrázkových modelů řeší zadané problémy
Informační systémy
 pracuje s texty, obrázky a tabulkami v učebních materiálech
 doplní posloupnost prvků
 umístí data správně do tabulky
 doplní prvky v tabulce

Piktogramy, emodži
Kód
Přenos na dálku, šifra
Pixel, rastr,rozlišení
Tvary, skládání obrazce
Graf, hledání cesty
Schémata, obrázkové modely
Model

ČJ
M
AJ
VL
PŘ
HV
VV
PČ
OSV – komunikace v různých situacích

Data, druhy dat
Doplňování tabulky a datových řad
Kritéria kontroly dat
Řazení dat v tabulce
Vizualizace dat v grafu

ČJ
M
AJ
VL
PŘ
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Mezipředmětové vztahy
ČJ
M
AJ
VL
PŘ
HV
VV
OSV – cvičení s pozorováním
EGS – sousedé v Evropě, zvyky a tradice
národů Evropy
MKV – význam využívání cizího jazyka pro
dorozumění



v posloupnosti opakujících se prvků nahradí chybný za
správný
 nalezne ve svém okolí systém a určí jeho prvky
 určí, jak spolu prvky souvisí
Algoritmizace a programování
 v blokově orientovaném programovacím jazyce Scratch
sestaví program pro ovládání postavy, pro řízení pohybu a
reakcí postav
 v programu najde a opraví chyby
 rozpozná opakující se vzory, používá opakování, stanoví, co
se bude opakovat a kolikrát
 vytvoří a použije nový blok
 upraví program pro obdobný problém
 rozpozná, jestli se příkaz umístí dovnitř opakování, před nebo
za něj
 vytváří, používá a kombinuje vlastní bloky
 přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky
 rozhodne, jestli a jak lze zapsaný program nebo postup
zjednoduší
 používá události ke spuštění činnosti postav
 přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky
 ovládá více postav pomocí zpráv

Systém, struktura, prvky, vztahy

MV – čtení a vnímání mediálních sdělení
EV – globální ochrana životního prostředí

Příkazy a jejich spojování
Opakování příkazů
Pohyb a razítkování
Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy
Vlastní bloky a jejich vytváření
Kombinace procedur
Kreslení čar
Pevný počet opakování
Ladění, hledání chyb
Změna vlastností postavy pomocí příkazu
Náhodné hodnoty
Ovládání pohybu postav
Násobné postavy a souběžné reakce
Modifikace programu
Animace střídáním obrázků
Spouštění pomocí událostí
Vysílání zpráv mezi postavami
Čtení programů
Programovací projekt

ČJ
M
VV
OSV – verbální a neverbální doved.
OSV - kreativita
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Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: PRVOUKA
Charakteristika:
Vyučovací oblast člověk a jeho svět je rozdělena na tři vyučovací předměty. V 1. až 3. ročníku je to vyučovací předmět Prvouka. Ve 4. a 5. ročníku jsou to
vyučovací předměty Přírodověda a Vlastivěda. Vyučovací předmět Prvouka je členěn do pěti tematických okruhů: Místo kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé
a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví
Žák si utváří prvotní ucelený obraz světa, důraz je kladen na pozorování a pojmenování věcí, dějů a na jejich vzájemné vztahy. Charakter předmětu je
prožitkový, žák si plněji uvědomuje sám sebe, poznává nejbližší okolí, uvědomuje si důsledky lidské činnosti. Začíná vnímat i časově vzdálenější osoby a
jevy. Všímá si podstatných stránek a krásy lidských výtvorů a přírodních jevů. Získávání vědomostí v této vzdělávací oblasti je propojeno s reálným
životem, s praktickou zkušeností žáků, příkladem rodičů a osobním příkladem učitelů. Potřebné znalosti získávají žáci především tím, že pozorují názorné
pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace apod.
V 1. a 2. ročníku se vyučuje 2 hodiny týdně, ve 3. ročníku 3 hodiny týdně.
Výuka probíhá v učebně, v přírodě, v okolí školy, ve městě, na dopravním hřišti.
Průřezová témata
OSV – osobnostní a sociální výchova - poznávání lidí, skupinové práce při výuce, mezilidské vztahy, respektování, podpora a pomoc, komunikace
cvičení s pozorováním, empatické a aktivní naslouchání, dovednosti verbální i neverbální, komunikace v různých situacích, kreativita, morální
rozvoj a kooperace
VDO – výchova demokratického občana - demokratická atmosféra ve škole i mimo školu, obec jako základní jednotka samosprávy, demokratické
způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě a ve společnosti
EGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, život dětí v jiných
zemích, zvyky a tradice národů
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MKV – multikulturní výchova - respektování a poznávání kulturních etnik, právo všech lidí podílet se na spolupráci (ve skupině), jednání na základě
respektu, odlišné vnímání světa, tradic etnických kultur, význam využití cizího jazyka v rámci dorozumění po celém světě
EV
– environmentální výchova - ekosystémy, vodní zdroje, lidská sídla, ochrana životního prostředí, ochrana přírodních a kulturních památek,
hospodaření s odpady, prostředí a zdraví člověka
MV – mediální výchova - kritické vnímání mediálních sdělení, vliv médií na každodenní život, uspořádání dne

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žák začíná poznávat smysl a cíl učení, učí se posoudit vlastní pokrok a začíná si uvědomovat překážky bránící v učení, samostatně pozoruje úkazy, získané
výsledky porovná a vyvozuje závěry pro další využití, začíná si uvědomovat souvislosti a začíná si utvářet komplexnější pohled na přírodní, společenské a
kulturní jevy.
Učitel vede žáka k experimentování, vyhledávání a třídění jednoduchých informací.
Kompetence k řešení problémů
Žák si začíná uvědomovat některé problémové situace ve škole i mimo ni a začíná přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, využívá různých
informačních zdrojů. Žák získává orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu.
Učitel pomáhá nacházet shodné a odlišné znaky, vede žáka k využití získaných vědomostí při řešení přiměřených problémů a k praktickému ověřování
správnosti řešení.
Kompetence komunikativní
Žák formuje a vyjadřuje myšlenky týkajících se osvojov. témat, ve vztahu k sobě a okolí vyjadřuje pozitivně své city, myšlenky a názory.
Učitel ho vede k vyjádření názorů v logickém sledu, k samostatnému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci.
Kompetence sociální a personální
Žák se učí pracovat efektivně ve skupinách, učí se diskutovat a věcně argumentovat.
Učitel vede žáky k respektování názorů druhých žáků, k oceňování přínosů.
Kompetence občanské
Žák se učí odmítnout fyzické násilí a hrubé jednání, pomoci druhým žákům a lidem.
Učitel vede žáky k respektování určitého řádu a pravidel, k utváření ohleduplného vztahu k přírodě a kulturním památkám.
Kompetence pracovní
Žák začíná dbát na bezpečnost a zdraví své i druhých osob při pracovních činnostech, začíná rozlišovat jednoduché dostupné materiály, využívá
počítačovou techniku.
Učitel učí žáka používat jednoduché nástroje, ukazuje mu, jak vnímat neuceleně technický rozvoj a s ním spojené možnosti.
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Kompetence digitální
Žák ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti;
samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít.
Žák chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika
jejich využívání.
Žák předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při
spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky.
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Člověk a jeho svět

Prvouka

ročník

1.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
orientuje se v nejbližším okolí školy
orientuje se bezpečně v budově školy
udržuje pořádek ve svých věcech
rozlišuje odpočinek od práce
orientuje se v roli chodce

Učivo – obsah
Místo,kde žijeme
škola – orientace ve škole, okolí školy,
bezpečná cesta do školy, riziková místa a
situace
domov – prostředí domova
dopravní výchova

rozlišuje vztahy mezi lidmi v rodině a vztahy mezi
cizími lidmi
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků
i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům

Lidé kolem nás
rodina – postavení jedince v rodině, role
členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační
vztahy, život a funkce rodiny.
soužití lidí – mezilidské vztahy, mezilidská
komunikace
chování lidí – kladné a záporné vlastnosti,
pravidla slušného chování, běžné činnosti v
životě lidí, předměty denní potřeby, pro
zábavu, práce, zaměstnání, volný čas
seznámení se světem financí
Lidé a čas
orientace v čase– určování času,režim dne,
roční období,
týden a dny

rozlišuje roční období.
orientuje se v určování měsíců, dnů.
používá kalendář.
orientuje se v rozvrhu hodin.
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
pozoruje a porovná viditelné proměny v přírodě v
jednotlivých ročních období.
všímá si ohleduplného chování k přírodě a pomáhá ji
ochraňovat.
zkusí změřit jednoduché veličiny pomocí nástrojů a
přístrojů.
uvede příklady rostlin a živočichů v určitém prostředí.

Rozmanitost přírody
rostliny, houby, živočichové – známé a
snadno dostupné druhy rostlin a hub,
základní
skupiny živočichů a jejich zástupců.
rovnováha v přírodě– přírodní společenstva
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Mezipředmětové vztahy
Čj – Naše třída
Jsem školák
M – počty různých předmětů
ve třídě
Vv – Naše třída
Naše škola
VDO – škola, domov, dem. řešení konfliktů v životě
Čj – moje rodina
Vv – Moje rodina
Tv – aktivní odpočinek
OSV - kreativita
MKV – poznávání kulturních etnik
MV – uspořádání dne

Čj – co dělám během dne
M – kolik je hodin

Čj – popis, vyprávění
Vv – příroda
Hv – písně s přírodní tématikou
Tv – cvičení v přírodě
EV – utváření vztahu k přírodě, ekosystémy









uplatňuje základní hygienické a jiné zdravotně
preventivní návyky
projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke
zdraví
rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá
bezpečná místa pro hru a trávení volného času,
chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci,
ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek
v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné
dítě
uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných akcích

Člověk a jeho zdraví
lidské tělo – stavba lidského těla, změny
lidského těla v průběhu života.
péče o zdraví, zdravá výživa zdraví a nemoc, vliv stravování na
zdraví,úrazová zábrana, denní režim, osobní
hygiena
osobní bezpečí - bezpečné chování v různém
prostředí, krizové situace, přivolání pomoci v
situaci osobního či cizího ohrožení
dopravní výchova
situace hromadného ohrožení
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Čj – vyprávění
Tv – pohybové hry, tělocvičné pokyny
Vv – zdravé a nezdravé
EV – vztah k prostředí a k životnímu stylu























Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Člověk a jeho svět

Prvouka

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
orientuje se v nejbližším okolí školy
orientuje se bezpečně v budově školy
vyjádří, co pro něho znamená domov
rozezná nejdůležitější části a místa obce, umístění
významných budov a objektů
orientuje se v okolní krajině, rozlišuje dopravní značky.

rozlišuje blízké i širší příbuzenské vztahy
rozlišuje role rodinných příslušníků
usiluje o dobré vztahy ve třídě
nevyvyšuje se nad ostatními, neprosazuje své potřeby
silou
rozliší nevhodné chování
rozlišuje nejrozšířenější činnosti lidí
využívá nejvhodnější způsoby odpočinku

využívá časové údaje při řešení různých situací v
denním životě
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
používá kalendář
používá rozvrh hodin
pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích
roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících
znaků
uvede příklady výskytu rostlin a živočichů v určitém
prostředí

ročník

2.

Učivo – obsah
Místo, kde žijeme
škola – bezpečná cesta do školy,orientace ve
škole a v okolí školy
domov – domov a bydlení, orientace v místě
bydliště,
naše obec -název obce, její části, orientační
body, významné budovy, objekty, známá
místa,
okolní krajina – povrch krajiny,typy, ochrana
životního prostředí, chráněná krajinná oblast,
dopravní značky
Lidé kolem nás
rodina – postavení jedince v rodině, role
členů rodiny, příbuzenské vztahy v
rodině,mezigenerační vztahy, funkce a život
rodiny
soužití lidí – mezilidské vztahy, mezilidská
komunikace
chování lidí – kladné a záporné vlastnosti,
pravidla slušného chování,
věci a činnosti kolem nás – běžné činnosti v
životě lidí, zábava, zaměstnání, volný čas,
Lidé a čas
orientace v čase – určování času pomocí
hodin, určování dne a stanovení data,
používání kalendáře, režim dne, roční období
Rozmanitost přírody
rostliny, houby, živočichové – známé a
snadno dostupné druhy rostlin a hub,
základní skupiny živočichů a jejich
poznávání
rovnováha v přírodě – přírodní společenstva
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Mezipředmětové vztahy
Čj – naše škola, můj domov
Vv – tématické práce
Tv – modelové situace (silniční provoz), tělovýchovné aktivity v
okolí školy

Čj – moje rodina
(popis, vyprávění)
Vv – tématické práce
Tv – způsoby aktivního odpočinku
Hv – písně s danou tématikou
OSV – kreativita
MKV – lidské vztahy, multikulturita

M – určování času
Vv – tématické práce
Čj – popis, vyprávění
Tv – měření času,
porovnávání časů
MV – režim dne, každodenní život, uspořádání dne
Čj – popis, vyprávění
Vv – tématické práce
Hv – písně s přírodní tématikou
Tv – cvičení v přírodě
EV – člověk a vztah k prostředí,základní podmínky života












dokáže se ohleduplně chovat k přírodě a ochraňovat ji
orientuje se ve změnách lidského těla
používá základní návyky osobní hygieny
projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke
zdraví
orientuje se mezi zdravou a méně zdravou stravou
dodržuje pitný režim
dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ovládá základní pravidla silničního provozu z pohledu
chodce
rozpozná, na koho se obrátit v situaci osobního i
hromadného ohrožení
reaguje odpovídajícím způsobem na pokyny dospělého
při mimořádných situacích

Člověk a jeho zdraví
lidské tělo – stavba lidského těla, změny
lidského těla v průběhu života
péče o zdraví, zdravá výživa – zdraví a
nemoc, vliv stravování na zdraví, osobní
hygiena, pitný režim, úrazová zábrana
osobní bezpečí – bezpečné chování v různém
prostředí, krizové situace, přivolání pomoci v
situaci osobního nebo cizího ohrožení
dopravní výchova - bezpečné chování
v silničním provozu,
situace hromadného ohrožení
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Čj – vyprávění
Vv – tématické práce
Tv – pohybové hry, zdravé cvičení, tělocvičné pokyny
Hv – písně s tancem
OSV - kreativita





















Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Člověk a jeho svět

Prvouka

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
bezpečně se orientuje v místě svého bydliště
rozpozná možná nebezpečí v nejbližším okolí
ovládá základní pravidla silničního provozu z pohledu
chodce
pojmenuje nejdůležitější části a místa města a umístění
významných budov
pozoruje a rozliší změny v nejbližším okolí, městě
posuzuje okolní krajinu, vyjádří různými způsoby její
krásu a rozmanitost
rozpozná a respektuje nebezpečí osamoceného pobytu
v krajině (srázy, proměnlivost počasí)
rozlišuje některé státní symboly naší vlasti a vhodně se
chová v situacích spojených s jejich používáním

rozlišuje blízké a širší příbuzenské vztahy v rodině
rozlišuje role rodinných příslušníků
odvodí význam a potřebu různých povolání a
pracovních činností
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům
na příkladech rozliší základní práva lidí (dítěte)
porovná přírodninu a lidský výtvor
posoudí význam některých běžně používaných přístrojů

využívá časových údajů při řešení různých situací
orientuje se v čase, rozlišuje mezi časem v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

ročník

3.

Učivo – obsah
Místo, kde žijeme
domov – domov, bydlení, orientace v místě
bydliště a v nejbližším okolí,
město, kde žiji – název obce, její části,
poloha obce v krajině, orientační body,
význačné budovy, objekty, zajímavá místa,
dopravní síť,
dopravní výchova – pravidla silničního
provozu z pohledu chodce,
místní krajina – zvláštnosti místní krajiny a
příslušnost k větším celkům
okolní krajina – typy krajiny, názvy místních
lokalit, voda v krajině, určování světových
stran, jevy v přírodě, ochrana životního
prostředí,
naše vlast – orientace na vlastivědné mapě,
sousední státy, symboly
Lidé kolem nás
rodina – role členů rodiny, práce fyzická a
duševní, zaměstnání
soužití lidí – mezilidské vztahy a
komunikace, zásady úcty, vstřícnosti,
slušnosti a ohleduplnosti, lidská solidarita,
národnostní menšina, cizinec,
právo a spravedlnost – základní lidská práva,
práva dítěte
věci a činnosti kolem nás – přírodniny a
lidské výtvory, hospodářský život, technika a
informační technika,
Lidé a čas
orientace v čase a časový řád – časový sled
událostí, generace, denní režim
současnost a minulost v našem životě –
proměny způsobu života, bydlení,
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Mezipředmětové vztahy
Čj – popis, vypravování
Vv – tématické práce
Tv – tělovýchovné aktivity v okolí školy
VDO – formy participace občanů v polit. životě, obec, občanská
společnost
EV – ochrana živ. Prostředí, základní podmínky života, vodní
zdroje
EGS – zkušenosti z Evropy a světa

Čj – popis, vyprávění
Vv – tématické práce
OSV – osobnostní rozvoj, řešení problémů
MKV – etnický původ, etnické kultury
MV – kritické vnímání mediálních sdělení

Čj – čtení pověstí, vyprávění
Vv – tématické práce
Hv – poslech historických skladeb
MV – uspořádání dne, fungování a vliv medií na společnost























pozoruje a popíše viditelné proměny v přírodě
vysvětlí rozdíl mezi živou a neživou přírodninou
roztřídí nejznámější přírodniny podle nápadných znaků
uvede příklady výskytu organizmů ve známé lokalitě
vytvoří kalendář přírody
dokáže se ohleduplně chovat k přírodě a ochraňovat ji
změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a
přístrojů
vysvětlí význam vody a vzduchu pro život člověka
rozpozná a pojmenuje různá skupenství vody v přírodě
posoudí Slunce jako zdroj tepla, světla, života a zdraví

zvládá a uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné
zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních
znalostí o lidském těle
projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke
zdraví
ošetří drobná poranění
orientuje se v základních způsobech vzájemného
vyjadřování lásky v rodině, mezi kamarády
pojmenuje některá zdravotní rizika spojená s užíváním
návykových látek
rozezná nebezpečná místa ve svém okolí
chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci
v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné
dítě
dodržuje základní pravidla účastníků silničního provozu
reaguje odpovídajícím způsobem na pokyny dospělých
při mimořádných událostech

báje, mýty pověsti – minulost kraje, předků,
domov, vlast
Rozmanitost přírody
rostliny, houby, živočichové - znaky života,
způsob života, výživa, stavba těla u
některých nejznámějších druhů, význam v
přírodě pro člověka,
rovnováha v přírodě – přírodní společenstva
ohleduplné chování k přírodě, ochrana
přírody – ochrana a tvorba životního
prostředí, likvidace odpadků, ekologické
katastrofy, živelné pohromy,
rizika v přírodě – rizika spojená s ročními
obdobími a sezónními činnostmi, mimořádné
události způsobené přírodními vlivy a
ochrana před nimi
látky a jejich vlastnosti – třídění látek
(přírodniny, lidské výtvory), porovnávání a
měření základních veličin s praktickým
užíváním základních jednotek,
voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy
vody, oběh v přírodě, vlastnosti složení a
proudění vzduchu, jejich význam pro život,
vesmír a Země – význam Slunce pro živé
organismy, den a noc
Člověk a jeho zdraví
lidské tělo – základní stavba a funkce, změny
lidského těla v průběhu života, životní
potřeby a projevy jedince,
péče o zdraví a zdravá výživa – zdraví,
nemoc, osobní a duševní hygiena, drobné
úrazy, pitný režim,
základy sexuální výchovy – způsoby
vyjadřování lásky v rodině, mezi dospělými,
návykové látky a zdraví – odmítání
návykových látek,
osobní bezpečí -bezpečné chování v
rizikovém prostředí a v silničním provozu v
roli chodce, krizové situace (šikana, sexuální
zneužívání a jiné formy násilí)
Situace hromadného ohrožení
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Čj – popis, vyprávění
Vv – využití přírodnin jako výtvarného prostředku
Pč – přírodniny jako pracovní materiály
Hv – písně s přírodní tématikou
Tv – cvičení v přírodě
EV – ekosystémy, vztah člověka k přírodě a ochrana přírody,
přírodní společenstva, hospodaření s odpadky

Čj - vyprávění
Vv – tématické práce
OSV – osobnostní rozvoj

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA
Charakteristika:
Vyučovací předmět Člověk a jeho svět ve 4.-5.ročníku dělíme na dva předměty: Vlastivědu a Přírodovědu. Vyučovací předmět Přírodověda má časovou
dotaci ve 4. ročníku 1 hodinu týdně a v 5. ročníku 2 vyučovací hodiny týdně. Navazuje na předmět Prvouka v 1. – 3. ročníku.
Potřebné znalosti získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace apod.
V Přírodovědě žáci poznávají rozdíly mezi živou a neživou přírodou, podmínky života na Zemi, výjimečnost člověka.
V 5. ročníku učivo vrcholí poznatky o vesmíru, o naší zemi a odpovědnosti lidí za udržení životních podmínek na Zemi.
Přírodovědná témata jsou členěna do dvou tematických okruhů – Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost
živé i neživé přírody naší vlasti. Na základě praktického poznávání okolní krajiny i získaných informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách
přírody, o vlivu lidské činnosti na přírodu a jak přispívat k ochraně přírody.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají sebe, a to na základě praktického poznávání člověka jako živé bytosti .Poznávají zdraví jako stav
bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti. Získávají základní poučení o zdraví a
nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně
mimořádných událostí, které ohrožují zdraví člověka. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka.
Výuka probíhá v učebně, v přírodě, v PC učebně a ve venkovní učebně přírodních věd – geoparku.
Průřezová témata
OSV – osobnostní a sociální výchova - psychohygiena a dovednosti pro pozitivní naladění mysli, dobrý vztah k sobě samému (Člověk a jeho zdraví),
skupinová práce při výuce, komunikace a naslouchání (např. při skupinové práci), kooperace, řešení problémových situací při výuce
VDO – výchova demokratického občana - demokratické vztahy při skupinové práci, způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě, ale i při
práci
EGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - myšlení v globálních souvislostech, život dětí v jiných přírodních podmínkách.
MKV – multikulturní výchova - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti (rodina), tolerantní vztahy a slušné chování; lidé jiné pleti
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EV

MV

– environmentální výchova - les (v našem prostředí), pole (význam), vodní zdroje (důležitost pro krajinu a člověka), lidské sídlo - město – vesnice
(funkce a vztah k okolí), ochrana čistoty vody, ovzduší a půdy (zdroje výživy), odpady a hospodaření s nimi; ochrana přírody a biologických
Druhů, prostředí a zdraví (způsoby ochrany zdraví), využívání energie z přírodních zdrojů
– mediální výchova - vliv medií na psychohygienu (uspořádání dne), kritické vnímání mediálních sdělení

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žák na základě svých i získaných vědomostí pozoruje přírodu, zaznamenává a hodnotí výsledky svého pozorování; vyhledává v různých pramenech
potřebné informace týkající se učiva přírodovědy; provádí jednoduché pokusy a jejich výsledky využívá k ověření vlastností přírodnin; poznává smysl a cíl
učení na základě pozorování, pokusů a osobních zkušeností.
Učitel vede žáky ke správnému užívání termínů a symbolů; používá různé metody a formy práce; učí žáka vyhledávat a systematicky třídit informace;
vysvětluje žákovi jak samostatně pozorovat, výsledky porovnávat a zapisovat.
Kompetence k řešení problémů
Žák samostatně řeší problémy na základě získaných vědomostí a své řešení umí obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za své činy, rozvíjí důvěru ve své
schopnosti.
Učitel předkládá žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů a ohledně přírody a zdraví člověka, vysvětluje dětem jak řešit problémy
v modelových situacích, nebo problémy při skupinové práci.
Kompetence komunikativní
Žák srozumitelně vyjadřuje své myšlenky a názory týkající se ochrany životního prostředí, učí se naslouchat delšímu ucelenému výkladu, pracuje s textem a
umí ho správně reprodukovat, využívá informační a komunikační prostředky pro podporu argumentace svých názorů, při skupinové práci komunikuje na
základě určených pravidel. Žák je veden k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií.
Učitel vede žáky k vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu, vede je k naslouchání a k porozumění různým typům textů.
Kompetence sociální a personální
Žák se učí spolupracovat ve skupině dle daných pravidel; přispívá k dobrým vztahům; vytváří si pozitivní představu o sobě samém (zbytečně se
nepodceňuje).
Učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků; vytváří společně se žáky pravidla práce, umožňuje každému žákovi zažít úspěch.
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Kompetence občanské
Žák si uvědomuje hodnotu zdraví v životě člověka a osvojuje si způsoby chování jimiž může své zdraví upevňovat, snaží se předcházet osobnímu ohrožení
(šikaně, týrání, sexuálnímu obtěžování), žák poznává podstatu zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení, žák si je vědom
svých práv a povinností ve škole a v rodině, učí se tolerantnímu chování, uplatňuje dopravní znalosti a dovednosti jako cyklista a chodec, uvědomuje si
nutnost dodržování pokynů v případě obecného ohrožení, žák poznává a upevňuje preventivní chování, účelné rozhodování a jednání v různých situacích
ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech.
Učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě se zvláštním zřetelem ke krajině a přírodě svého domova, učí žáka vážit si vnitřních hodnot člověka,
vysvětlí jim společenské normy a zákony dle potřeb, vede ho k ochraně přírody a přírodních zdrojů a vysvětluje mu, jak se zachovat v krizových situacích.
Kompetence pracovní
Žák používá bezpečně nástroje a vybavení; přistupuje k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany svého zdraví; při práci rozvíjí své podnikatelské
myšlení (význam půdy - hospodaření…) a nezapomíná na vliv podnikatelských aktivit na životní prostředí.
Učitel pěstuje v žákovi pozitivní vztah k práci a dobré pracovní návyky, dodržování vymezených pravidel; motivuje žáky k aktivnímu zapojení při práci ve
skupinách, vede žáky ke správnému využívání pracovních pomůcek.
Kompetence digitální
Žák využívá vybrané aplikace a zařízení, uvědomuje si jejich přínos i rizika pro proces učení. Vytváří jednoduchý digitální obsah a prezentuje výsledky své
práce. Popisuje rizika, která využívání digitálních aplikací, zařízení a služeb přináší. Učitel seznamuje žáka se základními digitálními aplikacemi, které
mohou usnadnit či doplnit výuku přírodovědy. Vede žáka ve tvorbě digitálních obsahů. Představuje a hodnotí výhody a nevýhody používání digitálních
aplikací
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Člověk a jeho svět

Přírodověda

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a
nachází souvislosti mezi konečným vzhledem
přírody a činnosti člověka

zkoumá základní společenstva ve vybraných
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy
popíše stavbu těla u vybraných rostlin a
živočichů
porovná a objasní funkci různých ekosystémů,
chápe vzájemný vztah člověka a ekosystémů

zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí

ročník

4.

Učivo – obsah
Rozmanitost přírody
Příroda živá x neživá
Živá příroda
Ekosystém
( les, pole, louka, park, okolí
lidských obydlí, rybník, potok a
řeka )
Živé organismy
Rostliny, houby, živočichové –
třídění, znaky života, průběh a způsob
života, výživa, stavba těla
Rovnováha
v přírodě - význam, vzájemné vztahy
mezi organismy, poznávání a
pozorování
života v různých
biotopech (viz výše )
Přírodní společenstva –
(na jaře, v létě, na podzim, v zimě)
Ohleduplné
chování k přírodě a ochrana
přírody-ochrana rostlin a živočichů,
tvorba a ochrana životního prostředí
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Mezipředmětové vztahy
Čj – vyprávění, popis, čtení textů, práce s knihou,
časopisy, encyklopediemi
Inf – vyhledávání informací
Pč- péče o pokojové rostliny a sadba letniček do
květináčků
Vv – příroda jako námět i materiál
Inf – propojení znalostí z ICT
EV – základní podmínky života vztah kvality vody, ovzduší a půdy ke kvalitě života
člověka; ekosystémy, ochrana biologických druhů,
lidské aktivity a problémy životního prostředí; naše
obec a ochrana přírodních zdrojů; způsoby ochrany
zdraví
OSV – skupinová práce, mezilidské vztahy, podpora a
pomoc, dobrý vztah k sobě samému
MV – kritické vnímání mediálních sdělení,vliv
medií na psychohygienu

výsledky pokusu








vysvětlí na základě elementárních poznatků o
Zemi jako součásti vesmíru souvislost
s rozdělením času a střídáním ročních období
rozpozná skupenství látek a jejich změny; oběh
vody v přírodě
určí základní vlastnosti a složení vzduchu
chápe význam půdy jako zdroj výživy
uvědomuje si význam vody, vzduchu a půdy
pro život
pozná důležité nerosty a horniny a jejich
hospodářské využití
uplatňuje poznatky a znalosti z ICT, vyhledává
na internetu, dovede pracovat s informacemi

Neživá příroda
Látky a jejich
vlastnosti –třídění látek a skupenství;
vlastnosti vzduchu, vody, hornin a
nerostů, půdy, měření vlastností látek,
praktické využití
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Člověk a jeho svět

Přírodověda

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
dokáže zjistit propojenost prvků živé a
neživé přírody; pochopí princip rovnováhy
v přírodě
vysvětlí na elementárních základech
poznatků o Zemi souvislost s rozdělením
podnebných pásů na základní společenstva
zdůvodní vzájemné vztahy mezi
organismy a nachází shody a rozdíly
v přizpůsobování organismů prostředí,
ve kterém žijí a vysvětlí vzájemné vztahy
mezi nimi
dokáže rozdělit organismy do známých
skupin pomocí atlasů a klíčů

zdůvodní význam CHKO, NP, ZOO a
botanické zahrady k ochraně přírody
chová se v přírodě podle pravidel CHKO
uvědomuje si postavení člověka v přírodě
jako její součást

ročník

5.

Učivo – obsah
Rozmanitost přírody
Rozmanitost životních
podmínek na Zemi –
rozdělení do podnebných
pásů; význam ovzduší,
půd, vodstva, rostlinstva a
živočišstva;
podnebí v podnebných
pásech

Rostliny, houby,
živočichové –
třídění organismů dle
znaků života, životních
potřeb a projevů, průběhu
a způsobu života, výživy,
stavby těla; význam
v přírodě pro člověka

Mezipředmětové vztahy
Vv – tematické práce dle probíraného učiva
Vl – objevy a vynálezy
M – převody jednotek a měření
Čj – vyprávění, popis dle tématu

EV – ekosystémy; vodní zdroje, ochrana biologických druhů a čistoty
prostředí, hospodaření s odpady, využívání energie z přírodních zdrojů

Ohleduplné chování
k přírodě a ochrana
přírody
-ochrana a tvorba
životního prostředí,
ochrana rostlin a
živočichů, úloha ZOO a
botanické zahrady
v ochraně přírody
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využívá poznatky o lidském těle k podpoře
vlastního zdravého způsobu života
rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho
narození

Člověk a jeho zdraví
Lidské těloživotní potřeby a projevy,
stavba těla,

rozvrhne si učení, práci, zábavu a
odpočinek – režim dne, bere ohled na
nároky ostatních osob

Péče o zdraví a
zdravá výživa –
zdravý životní styl,
správná výživa,

OSV – řešení problémových situací – výuka, psychohygiena,
komunikace a naslouchání, morální rozvoj a kooperace

Návykové látky a zdraví
– návykové látky, hrací
automaty a počítače,
závislost, nebezpečí
komunikace
prostřednictvím
elektronických médií

MKV – jedinečnost člověka a individuální zvláštnosti

uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho
preventivní ochranou
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
předvede v modelových situacích osvojené
jednoduché způsoby odmítání návykových
látek
rozpozná život ohrožující zranění, ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
(zná důležitá telefonní čísla)
využívá poznatky o pohybech Země
k objasnění střídání dne a noci a změn
ročních období
jednoduše vyjádří příslušnost planety
Země ke Sluneční soustavě a k vesmíru
uvědomuje si postavení člověka v přírodě

MV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
EGS – myšlení globálních souvislostech, život dětí v jiných přírodních
podmínkách

VDO – demokratická atmosféra škole

Vesmír a Země
-zemská přitažlivost,
magnetismus, magnetické
póly
-sluneční soustava, den a
noc, roční období,
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jako její součást

význam Slunce pro živé
organismy
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Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: VLASTIVĚDA

Charakteristika:
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět ve 4. a 5. ročníku dělíme na dva vyučovací předměty: Vlastivědu a Přírodovědu. Vyučovací předmět Vlastivěda má
časovou dotaci ve 4. ročníku 2 vyučovací hodiny a v 5. ročníku 1 hodinu vlastivědy. Tato komplexní oblast týkající se člověka, společnosti, historie, vlasti,
přírody a kultury navazuje na žákovské výstupy vyučovacího předmětu Prvouka v 1.-3. ročníku.
Ve předmětu vlastivěda učitel směřuje žáky k pochopení pojmu vlast. Citlivým vyprávěním o české zemi a její minulosti, o slavných osobnostech našich
dějin vzbuzujeme u žáků národní hrdost a pocit příslušenství k vlastnímu národu. V 5. ročníku učivo přesahuje hranice naší vlasti a
žáci získávají první zeměpisné poučení o Evropě. Důraz je kladen na aktivní činnosti. Cílem je dovést žáky k tomu, aby od memorování přešli
k jiným způsobům učení (např. reprodukce pomocí poznámek, vypravování na základě vlastních zkušeností z cest). Využíváme potřebné učební
pomůcky, filmy, exkurze, návštěvy muzeí a knihoven, obrazové materiály z cest a PC.
Vlastivědná témata jsou členěna do tří tematických okruhů: Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás
Lidé a čas
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání svého okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve
škole, v obci a ve společnosti. Poznávají region a příslušnost k větším uzemním celkům. Probouzí se jejich národní cítění a vztah k naší zemi a kultuře.
Seznamují se s dalšími evropskými státy.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi. Seznamují se se základními
právy a povinnostmi a s problémy ve společnosti a ve světě. Získávají prvotní poznatky a dovednosti občana demokratického státu.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a čase. Hlavním cílem tohoto okruhu je vyvolat zájem žáků o minulost a kulturní dědictví.
Důraz je kladen na samostatné vyhledávání, získávání a zkoumání informací z dostupných zdrojů.
Výuka probíhá v učebně třídy, PC učebně, přírodě i na exkurzích.
Průřezová témata
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OSV – osobnostní a sociální výchova - poznávání lidí, skupinové práce při výuce, mezilidské vztahy, respektování, podpora a pomoc, komunikace,
cvičení s pozorováním, aktivní naslouchání, dovednosti verbální i neverbální, komunikace v různých situacích, kreativita, morální rozvoj a
kooperace
VDO – výchova demokratického občana - demokratická atmosféra ve škole i mimo školu, obec jako základní jednotka samosprávy - stát,
demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě a ve společnosti
EGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, naši sousedé v Evropě,
život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy, naše vlast a Evropa
MKV – multikulturní výchova – respektování a poznávání kulturních etnik, právo všech lidí podílet se na spolupráci (ve skupině), odlišné vnímání
světa - tradic etnických kultur, význam využívání cizího jazyka v rámci dorozumění po celém světě
EV
– environmentální výchova - ekosystémy, vodní zdroje, lidská sídla (funkce a vztahy k okolí), ochrana čistoty (lesy, pole, hory, vodní zdroje…),
ochrana přírodních a kulturních památek, hospodaření s odpady, naše obec (přírodní zdroje), prostředí a zdraví člověka
MV – mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (zpravodajství z regionu a z Evropy - světa, vliv medií na každodenní život),
uspořádání dne

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žák na základě svých i získaných vědomostí samostatně vyhledává informace o regionu, naší vlasti a evropských zemích z dostupných zdrojů; výsledky
svých zjištění porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry; začlení obec do regionu.
Učitel vede žáka k užívání terminologie a symboliky; vysvětluje mu různé metody, strategie, plánování a organizaci učení; vede žáka k vyhledávání, třídění
informací a operace s nimi; učí ho pozorování a poznávání smyslu a cíle učení; využívá exkurzí, návštěv muzeí a knihoven k probuzení zájmu o učení.
Kompetence k řešení problémů
Žák rozvíjí důvěru ve vlastní schopnosti; samostatně řeší problémy na základě získaných vědomostí a dovedností; uvědomuje si zodpovědnost za svá
rozhodnutí s využitím příkladů významných postav našich dějin.
Učitel s žákem řeší problémy především z praktického života, učí ho pochopit je a přemýšlet o nich a hledat správná řešení; v hodinách i v přípravě hodiny
využívá odbornou literaturu k řešení daného problému.
Kompetence komunikativní
Žák se výstižně vyjadřuje o krajině-o různých oblastech; používá správnou terminologii; rozlišuje děje v minulosti a současnosti; obhajuje a argumentuje
vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchá názor jiných; srozumitelně vypravuje pověst nebo vlastní zážitky z cest.
Učitel vede žáka k samostatné formulaci a k vyjádření jeho myšlenky a názoru v logickém sledu; učí ho naslouchat spolužákovi i jiným lidem; porozumět
různým typům textů a záznamů; začleňuje metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vede děti ke spolupráci při výuce.
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Kompetence sociální a personální
Žák se při skupinové práci podílí na příjemné atmosféře v týmu heterogenních pracovních skupin; rozlišuje vztahy mezi jednotlivci a národy; respektuje
společně dohodnutá pravidla chování na jejichž formulaci se sám podílí; pomáhá při učení ve skupině svému spolužákovi; odvodí význam a potřebu
různých povolání.
Učitel vytváří s žáky pravidla a vede je k jejich dodržování; vede žáka k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky; vytváří žákovi
příležitost k interpretaci a prezentaci různých textů a jiných forem záznamů; zajímá se o náměty, názory a zkušenosti žáků; umožňuje žákovi zažít úspěch
z práce.
Kompetence občanské
Žák chrání a oceňuje naše tradice, kulturní a historické dědictví; projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům; chápe základní ekologické souvislosti a
environmentální problémy; rozhoduje se zodpovědně v krizových situacích; zná pravidla práce ve škole; odmítá násilí (seznamuje se s ním i v dějinách).
Učitel vysvětlí základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy; vysvětlí jim práva a povinnosti na příkladech významných osobností
našich dějin; vede žáky k respektování názorů spolužáků ,ostatních dospělých ve škole i mimo školu.
Kompetence pracovní
Žák uplatňuje elementární poznatky lidské společnosti ve světě práce; soužití a spolupráci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost; uvědomuje
si základní podnikatelské záměry (pohyb pracovních sil v EU) - vliv na prostředí.
Učitel vede žáka k plánování úkolů a postupů; zadává úkoly při kterých mohou žáci pracovat v týmech; výuku doplňuje o praktické exkurze.
Kompetence digitální
Žák využívá vybrané aplikace a zařízení, uvědomuje si jejich přínos i rizika pro proces učení. Vytváří jednoduchý digitální obsah a prezentuje výsledky své
práce. Popisuje rizika, která využívání digitálních aplikací, zařízení a služeb přináší. Učitel seznamuje žáka se základními digitálními aplikacemi, které
mohou usnadnit či doplnit výuku vlastivědy. Vede žáka ve tvorbě digitálních obsahů. Představuje a hodnotí výhody a nevýhody používání digitálních
aplikací
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Člověk a jeho svět

Vlastivěda

Výstupy žáka ZŠ Mozartova

Učivo - obsah

ročník
4.
Mezipředmětové vztahy
Čj – popis krajiny, doplňková četba

rozliší, které orgány státní moci se podílejí
na řízení státu, na správě obce, v níž žije a
jmenuje některé zástupce
rozlišuje symboly našeho státu, objasní
jejich význam a způsoby jejich používání

Místo, kde žijeme
Naše vlast základy státního zřízení a politický
systém ČR; státní správa a
samospráva, státní symboly a
svátky, volby

určuje hlavní světové strany
rozlišuje a pracuje s různými typy map,
orientuje se na mapě ČR a popíše polohu
místní krajiny
orientuje se v přehledném terénu, řídí se
podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v
přírodě
určí významná místa a města v regionu,
informuje o jejich zajímavostech,
regionálních zvláštnostech – přírody,
osídlení, hospodářství, kultury a způsob
života a posoudí jejich význam
porovná polohu a rozlohu ČR v Evropě
vzhledem k sousedním státům
určí polohu hlavního města Prahy a
vybraných měst

Okolní krajina - pozorování a
Př – rozmanitost přírody z hlediska hospodářství
popis krajiny v terénu, čtení z plánu
a turistické mapy; orientační body a M – měřítka map, porovnávání čísel
linie, druhy map, obsah, grafika,
– nadmořská výška, počet obyvatel, časová osa
vysvětlivky, okolí bydliště, zásady
bezpečného chování
Inf – programy ICT, tvorba referátu, vyhledávání
Informací
Regiony ČR zeměpisná poloha, rozloha,
VDO – obec jako základní jednotka státu;
členitost a přírodní poměry v ČR;
demokratické řešení problémů, demokratická
Praha a vybrané oblasti ČR
atmosféra ve škole

charakterizuje rozdělení rolí v rodině, ve
škole, v obci, různými způsoby vyjádří
základní mezilidské vztahy

Lidé kolem nás
Soužití lidí mezilidské vztahy, komunikace,

Vv – vytváření map, tematické práce
Hv – státní hymna
Tv – turistika dle mapy

OSV – mezilidské vztahy, respektování, podpora a
pomoc; morální rozvoj a kooperace
MKV – respektování poznávání kulturních etnik;
právo všech lidí podílet se na spolupráci; tradice
etnických kultur
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principy demokracie, zájmové
spolky, politické strany, rodina,
škola, obec, vztahy dívky - chlapci
Chování lidí
- vlastnosti lidí, pravidla slušného
chování, ohleduplnost, etické
zásady, zvládání vlastní
emocionality, rizikové situace,
rizikové chování, předcházení
konfliktům, principy demokracie








orientuje se na časové ose a přímce
rozpozná základní druhy historických
pramenů (ústní, písemné a hmotné) a
způsoby jejich získávání, pojmenuje je a
využívá je
pracuje s časovými údaji a využívá jich
k pochopení vztahů mezi ději a jevy
srovnává způsob života v současnosti a
v minulosti
získává informace o vybraných událostech a
osobnostech českých dějin
porovnává a hodnotí život a změny
v jednotlivých etapách lidských dějin,
orientuje se v dějinách každodennosti

Lidé a čas
Orientace v čase
a časový řád - dějiny jako časový
sled událostí; letopočet, časová
přímka, etapy lidských dějin,
historické prameny, instituce a
pomocné vědy historické
Současnost a
minulost v našem životě – dějiny
každodennosti v souvislostech
oděv, obydlí, nástroje, zdroje
obživy, umění v etapách pravěk,
starověk, středověk
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MV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
EV – ochrana
přírodních a kulturních památek





Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Člověk a jeho svět

Vlastivěda

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
vyhledá na mapě střední Evropy sousední státy
ČR a jejich hlavní města; určí dle světových
stran polohu vůči ČR a seznamuje se s nimi,
vyhledává a porovnává regionální zvláštnosti –
přírody, osídlení, hospodářství, kultury a
způsob života a posoudí jejich význam
orientuje se v základech zeměpisu světa
(světadíly, oceány, evropské státy)

ročník

5.

Učivo - obsah
Evropa a svět –
základní orientace na mapě Evropy a
světa; kontinenty; evropské státy; EU
cestování; velké cesty a objevy








Vv – tematické práce
Hv – státní hymna

Mapy obecně zeměpisné a
tematické obsah, grafika, vysvětlivky
Lidé kolem nás
Soužití lidí komunikace, mezilidské vztahy;



Mezipředmětové vztahy
Čj – vyprávění o svých cestách, doplňková četba,
slohové práce

vhodně uplatňuje vlastní práva a nepoškozuje
práva ostatních
rozlišuje soukromý a veřejný majetek; chápe
rozdíl mezi hmotným a nehmotným majetkem
rozlišuje formy vlastnictví
posoudí funkci a roli peněz, používá peníze a
vhodně s nimi nakládá při nákupu,
rozlišuje příjmy a výdaje, hodnotu peněz a
orientuje se v možných problémech s nimi
spojenými, např. půjčky, dluhy, spoření

Právo a spravedlnost - lidská práva,
práva dítěte; práva a povinnosti žáků
školy;
Vlastnictví – soukromé, veřejné,
osobní a společné; hmotný a
nehmotný majetek, rozpočet, příjmy a
výdaje domácnosti, hotovostní a
bezhotovostní forma peněz, způsoby
placení, banka jako správce peněz,
úspory, půjčky

rozpozná a uplatňuje principy demokracie,
solidarity a morálky

Chování lidí – pravidla slušného
chování, mezilidské vztahy
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Ma – časová přímka, převody jednotek, počítání s
penězi, finanční gramotnost
Inf – programy ICT, vyhledávání informací
MKV – odlišné vnímání světa-tradic etnických kultur
EGS – výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech – zážitky a zkušenosti z cest po Evropě,
naši sousedé v Evropě, naše vlast a Evropa
výchova k myšlení v globálních a evropských
souvislostech; život dětí z jiných zemí
EV – ochrana přírodních a kulturních památek
OSV – skupinová práce při výuce; mezilidské vztahy;
respektování; kreativita; verbální a neverbální
dovednosti; komunikace v různých situacích;
kooperace
VDO – obec jako základní jednotka samosprávy – stát,
demokratická atmosféra ve škole i mimo školu,
demokratické řešení konfliktů a problémů v osobním







orientuje se na časové přímce
rozpozná historické prameny (hmotné,
písemné a ústní)
získává informace o vybraných událostech a
osobnostech českých dějin

porovnává a hodnotí život a změny
v jednotlivých etapách lidských dějin,
orientuje se v dějinách každodennosti

Lidé a čas
Orientace v čase
a časový řád - dějiny jako časový
sled událostí; letopočet, časová
přímka, etapy lidských dějin,
historické prameny, instituce a
pomocné vědy historické

Současnost a
minulost v našem životě – dějiny
každodennosti v souvislostech
oděv, obydlí, nástroje, zdroje obživy,
umění v etapách – novověk a
nejnovější dějiny
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životě a ve společnosti

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika:
Vyučovací předmět Hudební výchova dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu
předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje.Hudební výchova zahrnuje vokální, instrumentální, hudebně pohybové, hudebně tvořivé a percepční složky, které se
vzájemně propojují a doplňují. Žáci získávají základní pěvecké a poslechové návyky a dovednosti, reagují na hudbu pohybem a poznávají hudbu v různých
žánrech a stylech. Hudba je osvojována při vyučování, návštěvou výchovných koncertů, na besedách o hudbě i samostatně v mimoškolních hudebních
aktivitách. Učí se o hudbě a svých zážitcích z ní hovořit.
Výuka probíhá ve specializovaných učebnách, nebo ve třídách vybavených klavírem.
Předmět je dotován jednou hodinou týdně v každém ročníku.
Průřezová témata:
OSV – osobnostní a sociální výchova - je v hudební výchově obsažena jako způsob sebepoznání, psychohygiena, dovednosti pro pozitivní naladění
mysli a dobrý vztah k sobě samému, uvolnění a relaxace.
V rámci sociálního rozvoje jde o vzájemné poznávání, skupinovou práci a kooperaci.
MKV – multikulturní výchova - projevuje se v hudební výchově respektováním a poznáváním různých kulturních etnik, uplatňováním principů
slušného chování
MV – mediální výchova - v předmětu se zobrazuje jako interpretace vztahu mediálních sdělení a reality.
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci experimentují se získanými výsledky a vyvozují závěry pro využití v budoucnosti.
Učitel vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje.
Kompetence k řešení problémů
Žáci vyhledávají informace vhodné k řešení problémů, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení.
Učitel vede žáky k samostatnému řešení problémů a volbě vhodného způsobu řešení.
Kompetence komunikativní
Žáci rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, reaguje na ně a tvořivě je
využívá ke svému aktivnímu zapojení se do společenského dění.
Učitel pomáhá formulovat a vyjadřovat myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně.
Kompetence sociální a personální
Žáci spolupracují ve skupině a ovlivňují kvalitu společné práce. Chápou potřebu efektivně spolupracovat, oceňují zkušenosti druhých lidí, respektují různá
hlediska.
Učitel podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu a úcty při jednání s druhými lidmi. V Případě potřeby poskytne pomoc.
Kompetence občanské
Žáci respektují přesvědčení druhých lidí, jsou schopni vcítit se do situací ostatních, odmítají útok a hrubé zacházení.Respektují, chrání a ocení naše tradice
a kulturní i historické dědictví, projevují pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojují do kulturního dění.
Učitel pomáhá rozhodovat se zodpovědně podle dané situace, poskytuje dle svých možností účinnou pomoc.
Kompetence pracovní
Žáci dodržují vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptují se na změněné nebo nové pracovní podmínky. Využívá znalosti a zkušenosti získané
v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost.
Učitelé přistupuje k pracovním činnostem ne jen z hlediska kvality, ale i z hlediska ochrany zdraví a ochrany kulturních a společenských hodnot.
Kompetence digitální
Žáci ovládají běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívají je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti;
- 96 -

samostatně rozhodují, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít.
Žáci získávají, vyhledávají, kriticky posuzují, spravují a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají
konkrétní situaci a účelu.
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Umění a kultura

Hudební výchova

1.

Učivo - obsah
zvuk; tón;dechová cvičení; zpěv jednoduchých písní



Výstupy žáka ZŠ Mozartova
seznamuje se se základními dechovými a pěveckými návyky a
dovednostmi
vyjadřuje jednoduchý rytmus jednoduchým pohybem



pracuje s jednoduchou melodií

klesavá a stoupavá melodie;



intonuje v rozsahu pěti tónů



pracuje alespoň s deseti písněmi




napodobuje tleskáním jednoduchý rytmický celek
uvědomuje si a respektuje správné chování při návštěvě
kulturní akce
pracuje nejméně se 4 poslechovými skladbami





rytmizace textu lidové slovesnosti

zpěv jednoduchých písní v návaznosti na MŠ;
pěvecké soutěže

Mezipředmětové vztahy

Čj – říkadla
Tv – rytmické střídání cviků

OSV – pozitivní naladění mysli

MKV- uplatňování principů slušného chování
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Umění a kultura

Hudební výchova

2.






Výstupy žáka ZŠ Mozartova
prohlubuje hlasové, intonační a pěvecké návyky a dovednosti
dbá a hlasovou hygienu
pracuje na měkkém nasazení tónu a hlavovém tónu
pracuje alespoň s 10 písněmi v rozsahu c1 – h1

Učivo - obsah
opakování písní z 1. r.




orientuje se v jednotlivých částech písně
seznamuje se s jednoduchými doprovody písní

předehra, mezihra, dohra
Koledy;
Orffovy nástroje



při rytmizaci textů pracuje s čtvrťovými a osminovými
hodnotami v 2/4 a ¾ taktu
pohybem reaguje a změny v hudbě
uvědomuje si a respektuje správné chování při návštěvě
kulturní akce

Mezipředmětové vztahy

pěvecké soutěže
OSV-uvolnění, relaxace




Prv – Vánoční tradice
MKV – respektování poznávání různých
kulturních tradic
Čj - říkadla
Tv – taneční kroky
OSV – uplatňování principů slušného chování
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Umění a kultura

Hudební výchova

3.




Výstupy žáka ZŠ Mozartova
využívá správné pěvecké návyky a dovednosti
podle svých dispozic intonuje jednoduchou píseň

Učivo - obsah
zpěv lidových i umělých písní;
sólový zpěv;
pěvecké soutěže
jednoduché kánony; držený tón



vnímá dvojhlasý zpěv




pracuje alespoň s 10 písněmi v durové a mollové tónině
při rytmizaci a melodizaci textů pracuje se čtvrťovými,
osminovými a půlovými hodnotami ve 2/4, ¾ a 4/4 taktu



pracuje alespoň s 4 poslechovými skladbami

barva tónů; hudební nástroje




pracuje alespoň se 3 hudebně pohybovými hrami
uvědomuje si a respektuje správné chování na kulturních
akcích

pohybové vyjádření melodie, tempa, dynamiky
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Mezipředmětové vztahy

OSV – způsob sebepoznání, dovednosti pro
pozitivní naladění mysli

Čj – říkadla, krátké básně
Nástroje Orff. školy
OSV – způsob sebepoznání, psychohygiena
MV – interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Umění a kultura

Hudební výchova

4.



Výstupy žáka ZŠ Mozartova
rozšiřuje hlasový rozsah do dvoučárkované oktávy
dodržuje hlasovou hygienu
pracuje alespoň s 10 písněmi v dur i moll tónině
podle svých dispozic intonuje v tónině C dur a orientuje se
v notovém zápisu
rytmicky i melodicky dotváří krátký hudební úryvek




při rytmizaci tvořivě obměňuje hudební modely
seznamuje se s českými hudebními skladateli






seznamuje se s hudebními formami
prohlubuje dovednost dvojhlasého zpěvu v terciích
zpívá ve sboru i sólově
podle zvuku rozeznává hudební nástroje






 poznává druhy pěveckých sborů, orientuje se v hlasech





pohybem reaguje na změny tempa a rytmu
vnímá vážnou hudbu a interpretuje své pocity
taktuje na dvě a tři doby
orientuje se v dur a moll tónině

Učivo - obsah
opakování písní 3. r.;

Mezipředmětové vztahy

pěvecké soutěže
tóny c1 – c2
ukončená a neukončená melodie;
metrum, rytmus
A. Dvořák
B. Smetana
malá hudební forma; rondo
lidový dvojhlas;
umělá píseň
housle; dudy; klarinet; kontrabas; buben; činely;
varhany
pěvecký sbor dětský, ženský, mužský; soprán, alt,
tenor, bas
polka; valčík
hudební formy – variace, rondo
lidové a umělé písně ve 2/4 a ¾ taktu
zpěv a poslech dur a moll skladeb
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OSV – způsob sebepoznání, psychohygiena
MV – interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
OSV – způsob sebepoznání

Tv – taneční kroky
OSV – způsob sebepoznávání

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Umění a kultura

Hudební výchova

5.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
 používá správné pěvecké návyky a dovednosti a dodržuje
hlasovou hygienu

Učivo - obsah
opakování lidových a umělých písní;
lidový dvojhlas; kánon; držení tónu;
pěvecké soutěže

OSV – dovednosti pro pozitivní naladění
mysli

 dle svých dispozic zpívá dvojhlasně
 pracuje alespoň s 10 písněmi v dur a moll tónině
 pracuje s notovým záznamem
 vnímá vážnou hudbu

 Pokouší se o vlastní instrumentaci písní
 dle svých dispozic realizuje taneční kroky

Mezipředmětové vztahy

hudební motivy; předvětí; závětí
poslech :
J. S. Bach
W. A. Mozart
L. Janáček
rozlišování hudby v chrámu, koncertní síni, k tanci
menuet, polka, valčík, soudobá hudba

- 102 -

MKV – interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
OSV – způsob sebepoznání, psychohygiena
Tv – taneční kroky

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Charakteristika:
Vzdělávací oblast Umění a kultura zahrnuje dvě samostatné složky: Výtvarnou výchovu a Hudební výchovu.
Vyučovací předmět Výtvarná výchova svým pojetím rozvíjí tvořivost a představivost žáků, jejich smyslovou citlivost a podporuje jejich orientaci v ploše i
prostoru. Žáci si osvojují pracovní návyky, základní výtvarné techniky a postupy, pomocí nich se dokáží výtvarně vyjádřit na dané téma. Výtvarná výchova
je postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vnímání, cítění, myšlení prožívání,
představivost, fantazii, intuici a invenci. Ve výtvarné výchově se využívají mezipředmětové vztahy, vztahy k přírodě a lidské společnosti. Žáci jsou vedeni
ke kladnému vztahu ke kulturnímu bohatství své vlasti, vytvářejí si vztah k umění prostřednictvím návštěvy kulturních center (muzeum, galerie, divadlo,..).
Hodnocení žáka sleduje úroveň získaných uměleckých dovedností a vědomostí a schopnost rozvíjet a aplikovat tyto dovednosti při vytváření uměleckého
díla. Hodnocení se opírá o celkový projev dítěte, aktivní přístup ke všem uměleckým činnostem a dětskou kreativitu a originalitu.
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a subjektivitu. Přistupuje k uměleckému
procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a komunikace.
Výuka probíhá ve třídě a v přírodě.
Výtvarná výchova je zařazena samostatně. Hodinová dotace v 1., 2. a 3. ročníku je 1 hodina týdně, ve 4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně.
Průřezová témata :
OSV – osobnostní a sociální výchova - žák respektuje hodnoty, zvyky a tradice, uplatňuje kreativitu a originalitu a správně se chová při návštěvách
kulturní akce
MV – multikulturní výchova- žák chápe žánr v souvislosti s dobou, kulturou a místem vzniku, na příkladech rozlišuje rozmanitosti kultury
EV
– environmentální výchova - vztah člověka k přírodě, ekosystémy
MKV – multikulturní výchova - kulturní tradice, lidské vztahy, etnický původ
EGS – jsme Evropané
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Výchovně vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
Žák poznává smysl učení.
Učitel zadává úkoly tak, aby si žáci mohli organizovat vlastní činnost, využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost.
Kompetence k řešení problémů
Žák hledá vhodnou výtvarnou techniku, materiál, pomůcky.
Učitel předkládá dostatek námětů k zpracování různou výtvarnou technikou.
Kompetence komunikativní
Žák při práci ve skupině dokáže vyjádřit svůj názor, vhodně ho obhájit a tolerovat názor druhých.
Učitel dává prostor pro komunikaci různými formami (výtvarnými, písemnými…), dohlíží na dodržování etiky komunikace (naslouchání, respektování
názorů ostatních).
Kompetence sociální a personální
Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.
Žák pracuje ve skupině, snaží se prosadit a respektuje a dodržuje pravidla při práci v týmu.
Učitel podporuje práci ve skupinách, vede žáky k práci v týmu a efektivní spolupráci, dodává žákům sebedůvěru, umožňuje každému žákovi zažít úspěch,
zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků.
Kompetence občanské
Žák dodržuje pravidla chování, respektuje názor druhých, prezentuje výsledky své práce, účastní se výtvarných soutěží.
Učitel podporuje občanské cítění žáků.
Kompetence pracovní
Žák si vytváří pozitivní vztah k manuálním činnostem, při práci dodržují hygienická pravidla.
Učitel vede k pozitivnímu vztahu k práci, k dokončení práce a dodržování hygienických pravidel, kvalitní práci pochválí, k dodržování pravidel, vede žáky
ke správnému způsobu užití materiálu a výtvarných pomůcek.
Kompetence digitální
Žák se učí ovládat školní digitální zařízení, získává, vyhledává a kriticky posuzuje informace, které odpovídají konkrétní situaci a účelu. Využívá je při
zapojení do života školy a do společnosti. Předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat. V rámci učiva se seznamuje s novými technologiemi.
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Umění a kultura

Výtvarná výchova

1.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
zahájí a ukončí výtvarnou práci, připraví a uklidí pracovní prostor
dovede správně namíchat a nanášet barvy na plochu
dokáže používat barvy tak, aby byla pokryta celá plocha formátu
orientuje se v základních výtvarných technikách
dovede pojmenovat výtvarný materiál, který používá
vyjmenuje základní barvy
spolupracuje ve skupině
uplatňuje kreativitu a originalitu, je schopen empatie
pracuje s dostupnými zobrazovacími prostředky
je schopen pozorovat, výtvarně vnímat a zachytit tvar živočichů a
rostlin
dokáže výtvarně vyjádřit změny v přírodě
uvědomuje si okolní prostředí jako zdroj inspirace pro vytváření
kulturních a uměleckých hodnot

Učivo - obsah
Výtvarné osvojování skutečnosti, přírody, věcí,
experimentování s výtvarnými prostředky
rozvíjení smyslové citlivosti
rozvíjení výtvarného vnímání, tvořivosti a
představivosti

Mezipředmětové vztahy
M- orientace v prostoru
Prv- Proměny přírody v ročních obdobích
Příprava a úklid pracovního prostoru
Čj-Rozvoj vyjadřování
OSV- žák uplatňuje kreativitu a originalitu

poznávání výtvarného materiálu, pomůcek a
výtvarných technik
pozorování- specifika ročních období
sběr přírodnin a jejich využití
získání důvěry ve vlastní vyjadřovací schopnosti
objevování světa přírody





uvědomuje si svoji originalitu a volí prostředky k výtvarnému
vyjádření
hledá a uvědomuje si vlastní pocity a prožitky a výtvarně je
ztvárňuje
orientuje se v lidových zvycích a tradicích a respektuje je

tématické kreslení na základě přímého dojmu
pozorování, výtvarné vnímání a analyzování tvaru a
růstu přírodnin
volné výtvarné zobrazování na základě pozorování a
z představ
Já a moje bytosti
poznávání světa dítěte
estetické cítění
významné sváteční setkávání, kontakt s druhými lidmi
vyjádření pohybu a charakteristiky postav, rozmístění
obrazových prvků v popředí a v pozadí

Čj – Vypravování
Prv – Domov
Práce a
volný čas
Významné
události
Tv – zdravý životní styl
OSV- žák respektuje hodnoty, zvyky a tradice
MKV-kulturní diference, lidské vztahy,
etnický původ




chápe vztah ilustrace a literárního díla
je schopen pojmenovat ilustraci

Výtvarné umění a životní prostředí
rozvíjení představivosti a tvořivosti
poznávání ilustrací v literárních dílech
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Čj – Ilustrace literárních děl pro děti
M- Prostorová orientace
Prv – Věci a činnosti kolem nás







je schopen rytmitace jednoduchých dekorativních prvků a barev
v pásu a ploše
dovede vymodelovat reliéfní kompozici
vnímá umění jako bohatství své země
dokáže se správně chovat při návštěvě kulturní společenské akce
uvědomuje si význam ochrany kulturních památek

užité umění
charakterizování představ pro určitou situaci
vyprávění, poslouchání

Pč – Modelování,lepení, stříhání
Hv – Rytmus
MKV-kulturní diference, lidské vztahy,
etnický původ
OSV –správně se chová při návštěvě kulturní
akce
EV – vztah člověka k přírodě, ekosystémy
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Umění a kultura

Výtvarná výchova

2.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
dokáže organizovat vlastní výtvarnou činnost
dovede správně namíchat a nanášet barvy , rozezná barvy základní
a podvojné
dovede rozvinout svou fantazii a výtvarně se vyjádřit podle pocitů
a nálad
dokáže rozeznat základní výtvarné techniky a výtvarný materiál
spolupracuje ve skupině
uplatňuje kreativitu a originalitu, je schopen empatie
umí zacházet s dostupnými zobrazovacími prostředky
je schopen pozorovat, výtvarně vnímat a zachytit tvar živočichů a
rostlin
je schopen pozorovat, výtvarně vnímat a zachytit tvar a růst
přírodnin, postihovat morfologickou stavbu
uvědomuje si okolní prostředí jako zdroj inspirace pro vytváření
kulturních a uměleckých hodnot

je schopen soustředit se na vlastní pocity a prožitky
vyjadřuje vlastní zkušenosti prostřednictvím vytvořených tvarů a
zachycením popředí a pozadí
dovede výtvarně vyjádřit linii figury
dovede naznačit lidské vztahy a jednání osob
uvědomuje si svoji originalitu a volí prostředky k výtvarnému
vyjádření
orientuje se v lidových zvycích a tradicích

Učivo - obsah
Výtvarné osvojování skutečnosti, experimentování
s výtvar. prostředky
organizace výtvarné činnosti
rozvíjení představivosti a fantazie ve výtvarném
vyjádření
základní klasifikace barev, světlostní a teplotní kontrast
poznávání výtvarných nástrojů a technik

pozorování- přírody (krajina, zvířata,rostliny, tematické
kreslení na základě přímého dojmu)
tématické kreslení na základě představ
sběr přírodnin a jejich uplatnění ve výtvarném projevu
objevování světa přírody
životní prostředí
výtvarné zobrazení přírody podle představy a dotváření
na základě fantazie (zakletý strom)
Pozorování tvaru a růstu přírodnin (větvení stromu)
Já a moje bytosti
vlastní prožitky – smyslové prožitky možno doplňovat
písemným projevem
estetické cítění
výtvarné zobrazení pohádek – mravní ponaučení
ohraničení představy určité situace, děje – silné citové
zážitky ze života dětí
výtvarné sdělování vlastních prožitků z průběhu dne
lidové zvyky a tradice

Mezipředmětové vztahy
M- Křivé a přímé čáry
Prv- Příroda
Příprava a úklid pracovního prostoru
Citový prožitek
Čj-Dětská literatura s přírodní tematikou
Hv – Písně s přírodní tematikou
OSV- uplatňuje kreativitu a originalitu
MV- žák rozlišuje rozmanitost přírody
EV- vztah člověka k přírodě

Čj – Vypravování
Popis
Dějová souvislost
Prv – Domov
Člověk
Práce a
volný čas
Významné
události
Tv – zdravý životní styl
OSV-uplatňuje originalitu , respektuje zvyky
a tradice
MKV- kulturní tradice
EGS- jsme Evropané
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chápe vztah ilustrace a literárního díla
dokáže přiřadit danou ilustraci k literárnímu dílu
zná některé dětské ilustrátory



je schopen rytmizace jednoduchých dekorativních prvků a
harmonických barev v pásu a ploše
dovede vymodelovat reliéfní kompozici
vnímá umění jako bohatství své země
dokáže se správně chovat při návštěvě kulturní společenské akce
uvědomuje si význam ochrany kulturních památek






Výtvarné umění a životní prostředí
rozvíjení představivosti a tvořivosti
vztah ilustrace a literárního díla
Poznávání ilustrací v literárních dílech
Seznámení se a uplatnění prvků z užitého umění
Přechod od plochy k prostoru
Uplatňování poznání rytmizace jednoduchých
dekorativních prvků a harmonických barev v pásu i
ploše
Dekorativní řešení plochy geometrickými nebo
stylizovanými přírodních prvky
Pohádky, pověsti – zachycení dějové linky
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Čj – Ilustrace literárních děl pro děti
M- Osa souměrnosti
Prv – Krajina kolem nás
Pč – Modelování,lepení, stříhání
Hv – Rytmus
MKV-kulturní tradice, etnický původ
OSV- žák se dovede správně chovat při
návštěvě kulturní akce
EV-vztah člověka k přírodě, ekosystémy




























Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Umění a kultura

Výtvarná výchova

3.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
dokáže organizovat vlastní výtvarnou činnost
rozezná barvy teplé a studené
určí vlastnosti barev
dovede rozvinout svou fantazii a výtvarně se vyjádřit podle pocitů
a nálad na základě citového prožitku
rozezná základní výtvarné techniky a výtvarný materiál
spolupracuje ve skupině
uplatňuje kreativitu a originalitu, je schopen empatie
používá dostupné zobrazovací prostředky
je schopen pozorovat, výtvarně vnímat a zachytit tvar živočichů a
rostlin
je schopen pozorovat, výtvarně vnímat a zachytit tvar a růst
přírodnin, postihovat morfologickou stavbu
dovede výtvarně vyjádřit změny v přírodě
dokáže najít zdroj inspirace v přírodním a sociálním prostředí a na
jeho základě se výtvarně vyjádřit

dovede výtvarně zaznamenat průběh děje
zachytí linii postav v klidu i v pohybu
zaznamená siluetu i detail v dětském způsobu vidění
sám hledá prostředky pro výtvarný projev, uvědomuje si svoji
originalitu
pozná a dovede reprodukovat symboly své země
rozliší lidové zvyky a tradice
na příkladech demonstruje rozmanitost kultury různých
sociokulturních skupin a chápe ji jako prostředek k obohacování
vlastní kultury
chápe vztah ilustrace a literárního díla
dovede vyjmenovat některé dětské ilustrátory
vnímá výtvarní umění jako bohatství země
dovede vymodelovat reliéfní kompozici
zná zajímavé stavby ze svého okolí
jmenuje významné osobnosti umělecky tvořící v regionu a dokáže
o nich vyhledat bližší informace

Učivo - obsah
Výtvarné osvojování skutečnosti, experimentování
s výtvarn. prostředky.
orientovat se ve svých malířských potřebách, udržovat
je v pořádku a uvést své pracovní místo do původního
stavu
základní klasifikace barev, světlostní a teplotní
kontrast, výrazové vlastnosti barev
začíná chápat i výrazové vlastnosti barvy a základy
barevné harmonie
kompozice plochy s použitím libovolných prvkůpromyšlený sběr přírodnin

výtvarné vnímání a analyzování morfologické stavby
tématické kreslení na základě přímého dojmu
životní prostředí
(slunce,voda, vzduch, země)
výtvarné vytváření slovního uměleckého projevu
Já a moje bytosti
svět člověka
zážitky všedních a slavnostních událostí
individuální emocionální prožitek-vztahy k různým
lidem
smyslové prožitky možno doplňovat písemným
projevem
rozvíjení tvořivosti a představivosti- při kresbě chápe
vzájemné souvislosti zobrazovaných předmětů a
postupuje od celku k detailu
Výtvarné umění a životní prostředí
rozpoznávání lidového a užitého umění a výtvarné
ztvárnění
přechod od plochy k prostoru
vybrání a rozmístění obrazových prvků v popředí a
pozadí
orientování se a pojmenovávání ilustrací v knihách
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Mezipředmětové vztahy
Prv- Příroda
Krajina
Pč - Příprava a úklid pracovního prostoru
Pocity a zážitky
Čj-Lidová
slovesnost, poezie, příběhy
s přírodní tematikou
Hv – Poslech
OSV- žák uplatňuje originalitu a kreativitu
MV- rozmanitost přírody
EV-vztah člověka k přírodě

Čj – Popis
Prv – Člověk, Významné události a výročí
OSV-respektuje hodnoty, zvyky a lidové
tradice
MKV-kulturní diference,lidské vztahy,
etnický původ
EGS_ jsme Evropané

Čj – Ilustrace literárních děl pro děti
M- Geometrická tělesa
Prv –Lidé a čas
Pč – Modelování,lepení, stříhání
Hv – Písně z pohádek




dokáže se správně chovat při návštěvě kulturní společenské akce
uvědomuje si význam ochrany kulturních památek

s dětskou tematikou
pohádky, pověsti – zachycení zvolené části děje nebo
průběhu děje
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MKV- kulturní diference
OSV- správně se chová při návštěvě kulturní
akce
EV- vztah k přírodě, ekosystémy


























Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Umění a kultura

Výtvarná výchova

4.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
realizuje námět výtvarnými prostředky
najde obsah v námětu, který mu usnadní chápání světa
zohledňuje vlastní i obecné vnímání, a tím dosahuje vzájemného
porozumění
chápe vlastní tělo jako zdroj prožitku, inspirace i prostředek
k výtvarnému umění
objevuje a utváří si vlastní názor a postoj na svět kolem sebe
vlastní kreativní činností
účastní se výtvarné soutěže

Učivo - obsah
Svět přírody a člověka.
rozvíjení smyslové citlivosti
uplatňování vlastního řešení při výtvarném projevu
vyjadřování prožitků, seberealizace
poznávání vlastního těla a jeho následné výtvarné
ztvárnění
rozvíjení objektivního pohledu na člověka a přírodu
poznávání a následné uplatňování individuálního
výběru výtvarných technik a prostředků

citlivě vnímá a vyjadřuje barvu, tvar, linii
výtvarně vyjádří věci a vztahy v reálném světě
dovede rozvinout svou fantazii a výtvarně se vyjádřit podle pocitů
a nálad na základě citového prožitku
je schopen hodnotit, obhájit a zdůvodnit vlastní uměleckou
výpověď
hraje si a experimentuje se zobrazenými objekty
spoluvytváří koncepci výtvarného řešení svého okolí
je schopen účinně spolupracovat
vnímá estetické kvality prostředí
dokáže najít zdroj inspirace ve svém prostředí

Setkávání se skutečností
uplatňování uměleckého pohledu na svět – posuzování
vlastností povrchů, objevování detailů, ozvláštňování
věcí
výtvarné přepisování skutečnosti s ohledem na
zvláštnosti dětského vnímání světa
rozvíjení spolupráce a komunikace
uplatňování subjektivity, kreativity a originality
výtvarné hraní s objekty

chápe spojitost výtvarného umění s jinými oblastmi umění
vnímá umění jako kulturní bohatství své země, vyjmenuje
nejvýznamnější kulturní památky a uvědomuje si nutnost jejich
ochrany
jmenuje základní znaky gotiky a baroka
využívá podnětů z jiných oblastí umění ke svému výtvarnému
projevu
Dokáže vytvořit ilustraci k textu pro děti
Jmenuje nejznámější dětské ilustrátory a pozná jejich dílo
Seznamuje se s výtvarnými díly i mimo budovu školy a dokáže
tato díla vnímat a prožívat
Dokáže se správně chovat při návštěvě kulturní společenské akce
Jmenuje významné umělecké osobnosti v regionu, dokáže si o

Práce s uměleckým dílem
seznámí se s gotikou a barokem v regionu
výtvarný přepis reprodukce jinými výrazovými
prostředky (ilustrace)
rozvíjení komunikace a subjektivního vyjadřování
prožitku z uměleckého díla, divadelního představení,
filmu, koncertu
výtvarné zachycení zvyků a tradic
získání důvěry ve vlastní vyjadřovací schopnosti

Mezipředmětové vztahy
Čj – Vypravování, popis
Pč – Příprava, úklid a čistota pracovního
prostoru
Př – Živá příroda, Ekologie, Život v různých
biotopech
Vl – Obrazy z českých dějin, Život na zemi,
Člověk a životní prostředí
Tv – Zdravý životní styl
OSV- uplatňuje kreativitu a originalitu
MV- rozlišuje rozmanitost přírody
Čj – Lidová slovesnost
M – Geometrické tvary a tělesa, symetrie, osa
souměrnosti, kolmost a rovnoběžnost
Pč – Práce s papírem, vystřihování
Př – Život v různých biotopech
Vl – Svět člověka, Umění
Hv – Poslech
OSV- uplatňuje subjektivitu, originalitu,
kreativitu
EV- vztah k přírodě, ekosystémy
Čj – Lidová slovesnost, Spojitost textu
s ilustracemi literárních děl pro děti, knihy pro
děti, vypravování, popis
M- Osa souměrnosti
Vl – Památná místa naší vlasti, Svět člověka,
Umění, Obrazy z českých dějin
Hv – Poslech
OSV- uznává hodnoty, zvyky a lidové tradice
EGS- jsme Evropané
MKV- kulturní tradice, lidské vztahy,etnický
původ
MV- žák chápe žánr v souvislosti s dobou,
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kulturou a místem vzniku, na příkladech
rozlišuje rozmanitost přírody
EV- vztah člověka k přírodě, ekosystémy

nich vyhledat informace
Uvědomuje si zvyky a tradice jako kulturní dědictví národa, chápe
jejich význam i hodnotu a dokáže se v jejich duchu výtvarně
vyjádřit
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Umění a kultura

Výtvarná výchova

5.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
je schopen soustředit se na vlastní pocity a prožitky a na jejich
základě se výtvarně vyjádřit
svobodně se výtvarně vyjádří na dané téma
používá dostupné zobrazovací prostředky
vnímá svět lidí, přírody a věcí vytvořených člověkem jako celek
uplatňuje kreativitu a originalitu
přehledně zobrazuje obecné informace do naučného materiálu
samostatně i ve spolupráci se spolužáky
dokáže účinně spolupracovat se svými spolužáky, obhájit svůj
názor a prezentovat své výtvarné dílo

Učivo - obsah
Svět přírody a člověka.
rozvíjení smyslové citlivosti, seberealizace
uplatňování obecného pohledu na svět a jeho
objektivního zachycení
( zeměkoule, mapy, Země, Vesmír)
přenesení obecných zákonitostí do výtvarného projevu
uplatňování účinků komunikace
tematické kreslení na základě představ

výtvarně vyjádří skutečnost pomocí linií, tvarů a barev
výtvarně zobrazí předmět na základě přímého pozorování
uvědomuje si okolní prostředí jako zdroj inspirace, vnímá jeho
estetické kvality
okáže přeměnit smysly vnímanou reálnou skutečnost na výtvarnou
skutečnost prostřednictvím výrazových prostředků a výtvarné
formy
Individuálně volí vyjadřovací prostředky
dokáže objevovat různé tváře jedné předlohy
pracuje v ploše i v prostoru – lineárně, barevně i tvarově
navrhne dekoraci, podílí se na výtvarném řešení svého okolí
Hraje si a experimentuje s písmeny řazením písmen do slov
dokáže najít námět, který je vhodný pro výtvarné zobrazení
objevuje a utváří si vlastní názor a postoj na svět kolem nás vlastní
kreativní činností
uvědomuje si možnosti originality při návrhu vlastního řešení
vnímá výtvarné umělecké dílo a chápe jeho význam
uvědomuje si význam výtvarného umění jako kulturního dědictví
národa a chápe nutnost jeho ochrany
dokáže se vyjádřit o uměleckém díle na základě svého prožitku
jmenuje výtvarné umělce tvořící v regionu a dokáže si o nich
vyhledat bližší informace
uvede příklady užitého umění v nejbližším okolí
využívá podnětů z jiných oblastí umění ve svém výtvarném

Setkávání se skutečností
rozvíjení estetického vnímání předmětů denního života
rozvíjení pozorovacích schopností, smyslu pro detail,
výřez, výtvarného pohledu na zvětšeninu
rozvíjení originality
Výtvarné hry
spojování výsledků výtvarných her s písmem
hra s linkou, tvarem, barvou
hra s písmeny a číslicemi
výtvarný přepis světa přírody
uplatňování seberealizace kreativity

Práce s uměleckým dílem
pozorování a výtvarné vnímání předmětů (analyzování
podle dekoru, tvaru, funkcí)
sbírání námětů z reprodukcí, jejich rozbor
seznámení se s uměleckými styly
volné ztvárnění výtvarnými prostředky dojmů z jiných
uměleckých zážitků, rozvoj vyjádření a komunikace
rozvíjení komunikace a subjektivního vyjadřování
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Mezipředmětové vztahy
Čj – popis
M – Prostorová orientace, geometrické tvary a
tělesa
Pč – Práce s kartonem
Př – Vesmír a země, Člověk
Vl – Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás,
České dějiny
Tv – Zdravý životní styl
OSV- uplatňuje subjektivitu, originalitu a
kreativitu
EV- vztah člověka k přírodě
Čj – Písmo
M – Numerace, orientace v ploše, v prostoru
Pč – Práce s kartonem, textiliemi,
přírodninami
Př – Látky a jejich vlastnosti, Informační
technika
Hv – Poslech, grafické značky v hudbě
OSV- uplatňuje subjektivitu, originalitu a
kreativitu
EV- vztah člověka k přírodě, ekosystémy

Čj – Lidové zvyky a tradice, dětské knihy,
vztah ilustrace k textu, popis
Vl – Lidé a čas
Hv – Poslech, hudební skladatelé, umělci
OSV- uznává hodnoty, zvyky a tradice
EGS –jsme Evropané
MKV- kulturní tradice, lidské vztahy, etnický







projevu
posoudí vliv médií na kulturu
na příkladech demonstruje rozmanitost kultury různých
sociokulturních skupin a chápe ji jako prostředek k obohacení
vlastní kultury, uvědomuje si hodnotu zvyků a tradic
dokáže vyjmenovat základní znaky vybraných uměleckých stylů
chápe výtvarný žánr v souvislosti s dobou a místem vzniku
dokáže se správně chovat při návštěvě kulturní akce

prožitků z uměleckého díla
čerpání námětů a zkušeností z časopisů a jiného tisku
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původ
MV- žák chápe žánr v souvislosti s dobou,
kulturou a místem vzniku
EV.- vztah člověka k přírodě, ekosystémy

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 02

Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika
Vzdělávání je zaměřeno na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže žáků. Rozvíjí pohybové dovednosti a kultivaci pohybu. Poznává zdraví jako
nejdůležitější životní hodnoty. Rozpoznává základní situace ohrožující tělesné a duševní zdraví a osvojuje dovednosti, jak jim předcházet nebo je řešit.
Rozvíjí komunikaci, zásady chování a jednání,pravidla pohybových činností.
Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje v 1., 4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně, ve 2. a 3. ročníku 3 hodiny týdně vzhledem k výuce plavání.
S přihlédnutím k dané sportovní aktivitě se cvičí v tělocvičně, na venkovním hřišti, ve volné přírodě, plaveckém bazénu, popř. na zimním stadionu.
V úvodu hodiny absolvují všichni nástup, rozcvičku, poté se věnují hlavní náplni hodiny. Na závěr dochází ke zklidnění a relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném
sportovním oblečení a obuvi. V hodinách je využíváno veškeré dostupné náčiní a nářadí.
Průřezová témata
OSV – osobnostní a sociální výchova - sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena, mezilidské vztahy, dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý
vztah k sobě samému, uvolnění, relaxace, komunikace v různých situacích (verbální a neverbální), kooperace
MKV – multikulturní výchova - lidské vztahy, právo všech lidí podílet se na spolupráci (ve skupině), tolerantní vztahy a uplatňování principů
slušného chování
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného názvosloví, učí se cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení, změří základní pohybové
výkony, porovnávají je s předchozími, orientují se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích.
Učitel umožňuje žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky.
Kompetence k řešení problému
Uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují v situaci úrazu spolužáka, řeší problémy v souvislosti s nesportovním
chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným náčiním na nářadím.
Učitel dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá.
Kompetence komunikativní
Žáci spolupracují při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích, učí se reagovat na základní povely a pokyny a sami je i vydávají,
zorganizují jednoduché pohybové soutěže a jejich varianty.
Učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých, vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci.
Kompetence sociální a personální
Žáci jsou vedeni k jednání v duchu fair-play, dodržují pravidla, označí přestupky, respektují opačné pohlaví, zvládají pohybové činnosti ve skupině.
Učitel zadává úkoly při kterých mohou žáci spolupracovat, umožní každému žákovi zažít úspěch.
Kompetence občanská
Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevují přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti, spojují svou pohybovou
činnost se zdravím, zařazují si do vlastního pohybového režimu korektivní cvičení, jsou vedeni ke kritickému myšlení, hodnotí cvičení, učí se být
ohleduplní a taktní.
Učitel žákům umožňuje, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků.
Kompetence pracovní
Žáci jsou vedeni učitelem k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě, učí se užívat jednotlivé
tělocvičné nářadí a náčiní.
Kompetence digitální
Žáci využívají aplikace a služby pro měření své výkonnosti a orientaci v terénu, digitální technologie žáci využívají k tomu, aby zkvalitnili výsledky své
práce
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

1-3.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti
uvědomuje si, že pohyb je vhodný pro zdraví
dbá na správné držení těla při různých činnostech i při provádění
cviků, správnému dýchání
dodržuje hygienu při TV

zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve
skupině; usiluje o jejich zlepšení
zvládá spojení startu na signál a běhu, učí se zvládat základní
techniku odrazu z odrazové nohy, upevňuje základní techniku
skoku do dálky z krátkého rozběhu, snaží se zvládnout základní
techniku hodu míčkem z místa i chůze
seznamuje se s gymnastickým nářadím a náčiním, učí se základům
gymnastiky
zdokonaluje průpravné úpoly
spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech
a soutěžích
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových
činnostech ve známých prostorech školy
používá vhodné sportovní oblečení i obuv, umí se převléct do
cvičebního úboru a umýt se, učí se pitnému režim
učí se připravit organismus na pohybovou aktivitu (rozehřátí,
rozcvička), zklidnit organismus po zátěži (strečink, relaxace)
učí se zásadám bezpečnosti a hygieny pobytu v venku, snaží se
zvládat přesun do terénu

Učivo - obsah
Činnosti ovlivňující zdraví
 pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu
 význam pohybu pro zdraví
 tělovýchovné chvilky v průběhu vyučování
 správné držení těla, dýchání, průpravná,
kompenzační a relaxační cvičení
 hygiena cvičebního prostředí, cvičebního úboru a
obuvi, pitný režim
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
 pohybové hry s různým zaměřením
 základy sportovních her (manipulace s míčem,
základní způsoby házení a chytání míče –
přihrávky obouruč trčením, jednoruč, přihrávky
nohou, průpravné hry)
 základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý
běh, skok daleký, hod míčkem)
 průpravná cvičení, akrobacie ( (kotoul vpřed,
kotoul vzad, stoj na lopatkách), cvičení s náčiním a
na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti,
cvičení s lavičkami, se švihadlem – přeskoky,
cvičení na žebřinách, nácvik šplhu na tyči
 přetahování, přetlačování
 pohybové hry s různým zaměřením, soutěživé hry,
základy sportovních her
 zjednodušená pravidla osvojovaných pohybových
činností (zásady jednání a chování v duchu fair –
play)
 rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti, koordinace pohybu
 hygiena pohybových činností a cvičebního
prostředí
 vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity,
pitný režim
 příprava před pohybovou činností, uklidnění po
zátěži, napínací a protahovací cvičení
 • organizace a bezpečnost cvičebního prostoru,
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Mezipředmětové vztahy
OSV – orientace v prostoru, komunikace
v různých situacích, psychohygiena
MKV – tolerantní vztahy – slušné chování












reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její
organizaci
zná zjednodušená pravidla her a dokáže se jimi řídit

bezpečnost v šatnách, bezpečná příprava a
ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v
podmínkách TV
 pobyt na školním hřišti, školní zahradě, plavecký
výcvik
Činnosti podporující pohybové učení
 základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely,
signály
 organizace při TV, pravidla her, závodů a soutěží

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

4-5.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje
kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a
vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
uvědomuje si potřebu pravidelného pohybového režimu
zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením

Učivo - obsah
Činnosti ovlivňující zdraví
 cvičení zaměřená na rozvoj kondice a zlepšení
úrovně své zdatnosti
 tělovýchovné chvilky v průběhu vyučování
 správné držení těla, průpravná, kompenzační a
relaxační cvičení

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových
her
rozumí základům sportovních her, dovede je vysvětlit a dodržuje
je
uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
 pohybové hry s různým zaměřením, netradiční
pohybové hry a aktivity, pohybová tvořivost
 základy atletiky (atletická abeceda, atletické
disciplíny – běh rychlý i vytrvalý, nízký i
polovysoký start, skok do dálky nebo do výšky,
hod míčkem z místa i rozběhu)
 základy gymnastiky (průpravná cvičení pro rozvoj
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a
koordinace pohybů • akrobacie – kotoul vpřed,
vzad, ve vazbách, stoj na rukou – s dopomocí,
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Mezipředmětové vztahy
OSV – orientace v prostoru, komunikace
v různých situacích, psychohygiena
MKV – tolerantní vztahy – slušné chování

















jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
reaguje na pokyny, soustředí se na správné a přesné provedení
pohybu
jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a
označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně
reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné
názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení, ukázky
zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími
výsledky
orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá
potřebné informace

jednoduché sestavy • přeskok – roznožka, pro
zdatnější žáky skrčka přes kozu odrazem z můstku
• kladina (lavička) – chůze bez dopomoci •
rytmické formy cvičení (kondiční cvičení s hudbou
nebo rytmickým doprovodem • kondiční cvičení s
lavičkami, přeskoky přes švihadlo, šplh na tyči a
na laně, cvičení na žebřinách
základy sportovních her
herní činnosti jednotlivce – přihrávky míčem
jednoruč i obouruč, driblink, střelba na koš,
přihrávky nohou, vedení míče, střelba na branku
práce s jiným herním náčiním (florbalová hokejka)
hry se zjednodušenými pravidly (např. vybíjená,
basketbal, fotbal, házená, florbal)
hygiena pohybových činností a cvičebního
prostředí, vhodné oblečení a obutí, osobní hygiena,
pitný režim
bezpečnost při pohybových činnostech, bezpečná
příprava a ukládání nářadí i náčiní, první pomoc v
podmínkách TV)

Činnosti podporující pohybové učení
 technika provádění jednotlivých cviků a kontrola
cvičení (učitel, spolužáci, vlastní pocity
 základní pojmy spojené s jednotlivými druhy
cvičení, základními polohami a pohyby
 zásady sportovního jednání a chování, sportovní a
pohybové hry a soutěže
 základní tělocvičné názvosloví osvojovaných
činností, povely, symboly
 pohybové a sportovní hry, soutěže
 měření a posuzování a zápis sportovních výkonů
 zdroje informací o pohybových činnostech
(plakáty, výsledkové listiny, místní tisk a jiné
sdělovací prostředky
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Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI
Charakteristika:
Vzdělávací oblast Umění a kultura zahrnuje vyučovací předmět Pracovní činnosti. Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, k zodpovědnosti za kvalitu
práce, k osvojení základních pracovních dovedností a návyků, používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek a k uplatňování tvořivosti. Koncepce
vychází z konkrétních životních situací, zaměřuje se na praktické pracovní dovednosti a návyky. Vzdělávací obsah předmětu vychází z konkrétních
životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách. Cíleně se zaměřuje na
praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje tak základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve
společnosti. Tím se odlišuje od ostatních obsahů vzdělávacích předmětů.
Vzdělávací obsah je na 1. stupni rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Práce s drobným materiálem
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce
Příprava pokrmů

Výuka probíhá ve třídě a v přírodě.
Vyučovací předmět Pracovní činnosti je zařazen samostatně v 1. – 5. ročníku v dotaci 1 hodina týdně. Tento předmět zahrnuje bohatý rejstřík pracovních
činností, rozvíjí základní dovednosti a napomáhá k formování jejich profesní orientace. Žáci si upevňují návyky hygieny práce, seznamují se se zásadami
bezpečnosti práce a jsou vedeni k jejich dodržování.
Průřezová témata :
EV – environmentální výchova - vytváření předmětů z tradičních a netradičních předmětů, využívání odpadových materiálů, ochrana přírody
OSV – osobnostní a sociální rozvoj - práce ve skupině, kreativita, pozorování, komunikace
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Výchovně vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
Vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
Učitel podporuje samostatnost a tvořivost, učí žáky plánovat, organizovat a hodnotit svou činnost, pozitivně motivuje, učí trpělivosti, vhodně motivuje,
hodnotí aktivní přístup k činnostem.
Žák využívá vhodné způsoby a postupy práce, samostatně pozoruje a experimentuje, výsledky porovnává a hodnotí, hodnotí výsledky své práce.
Kompetence k řešení problémů
Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.
Učitel učí žáky užívat různé algoritmy řešení problémů, podporuje samostatnost a kreativitu.
Žák volí vhodné způsoby řešení, osvědčené postupy dokáže aplikovat.
Kompetence komunikativní
Vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci.
Učitel vede žáky k pozitivnímu vnímání školy, obce, sebe a ostatních lidí, k otevřenému vyjadřování svého názoru, vede žáky k pozitivní prezentaci svojí
osoby a školy, seznamuje se školním řádem.
Žák dodržuje pravidla společenského chování ke spolužákům, zaměstnancům školy, ostatním dospělým, dodržuje pravidla školního řádu, vyjadřuje svůj
názor.
Kompetence sociální a personální
Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.
Učitel podporuje práci ve skupinách, vede žáky k práci v týmu a efektivní spolupráci.
Žák pracuje ve skupině, snaží se prosadit a respektuje ostatní.
Kompetence občanské
Vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící svá práva a respektující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život,
své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné, účinně pomoci v různých situacích.
Učitel netoleruje sociálně patologické projevy chování (šikana), agresivní, hrubé a nezdvořilé chování, nekamarádské chování a odmítnutí požadované
pomoci, důsledně dbá na dodržování pravidel chování, vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí .
Žák dodržuje pravidla chování, chrání přírodu .
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Kompetence pracovní
Vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci.
Učitel vede k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitní práci pochválí, k dodržování pravidel, ochraně zdraví, plnění povinností.
Žák rozpozná jednoduché pracovní pomůcky a materiály, dodržuje pravidla bezpečnosti.

Kompetence digitální
Vést žáky k postupnému ovládání běžně používaných digitálních zařízení, aplikací a služeb.
Žák se učí vyhledávat, třídit a používat tato zařízení ve škole i ve společnosti v běžném životě. Samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou
činnost či řešený problém použít.
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
udržuje pracovní plochu v čistotě a pořádku
dodržuje zásady bezpečnosti práce a zásady hygieny
rozpozná jednoduché pracovní pomůcky a dovede s nimi zacházet
rozliší různé druhy materiálu

vytváří jednoduchými postupy předměty z tradičních a
netradičních materiálů



pracuje podle slovního návodu a předlohy



podle jednoduchého návodu vytvoří výrobek, který se váže
k ročnímu období, lidovým tradicím a zvykům



dodržuje zásady bezpečnosti práce



udržuje pořádek






dovede sestavovat stavebnicové prvky podle fantazie i podle
předlohy
pracuje v kolektivu
základní péče o pokojové rostliny
seznámení se se základními pojmy ekologie





vhodně se chová při stolování
dodržuje zásady společenského chování
dovede prostřít stůl

Učivo - obsah
Práce s drobným materiálem
organizace pracovního prostoru
pracovní pomůcky a nástroje
vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota,
papír a karton, textil, drát, apod.)

stříhání, lepení, mačkání, trhání,překládání papíru
navlékání, aranžování, práce s drobným materiálem

Mezipředmětové vztahy
Vv – kombinace barev, dotváření výrobků
výtvarnými technikami
Čj – slovní návod, pracovní postup, pohádky,
tvary písmen
Prv – roč. období, živočichové, rostliny
OSV- uplatňuje originalitu a kreativitu
EV- vytváření předmětů z tradičních a
netradičních materiálů

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace
práce
lidové tradice a zvyky, řemesla
Konstrukční činnosti
příprava a úklid stavebnice

Vv – estetický vzhled
Čj – slovní návody, pracovní postupy
OSV- práce v kolektivu

práce se stavebnicí (montáž, demontáž)
Pěstitelské práce
pěstitelské činnosti (otírání listů, kypření, zalévání)
ochrana přírody
Příprava pokrmů
pravidla stolování
pravidla společenského chování
pravolevá orientace
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Prv – rostliny
EV- ochrana přírody
Prv
Tv – zdravý životní styl

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

2.











Výstupy žáka ZŠ Mozartova
udržuje pracovní plochu v čistotě a pořádku
dodržuje zásady bezpečnosti práce a zásady hygieny
rozpozná jednoduché pracovní pomůcky a dovede s nimi zacházet
rozliší různé druhy materiálu
vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru
navlékne nit do jehly, udělá uzel
přišije knoflík
vyrobí jednoduchý textilní výrobek
vytváří jednoduchými postupy předměty z tradičních a
netradičních materiálů

Učivo - obsah
Práce s drobným materiálem
organizace pracovního prostoru



pracuje podle slovního návodu a předlohy



podle jednoduchého návodu vytvoří výrobek, který se váže
k ročnímu období, lidovým tradicím a zvykům

stříhání, lepení, mačkání, trhání,překládání papíru
navlékání, aranžování, práce s drobným materiálem

pracovní pomůcky a nástroje

vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota,
papír a karton, textil, drát, apod.)
navlékání
přední steh
obrubovací steh, zapošití

Mezipředmětové vztahy
Vv – kombinace barev, dotváření výrobků
výtvarnými technikami
Čj – slovní návod, pracovní postup, pohádky,
tvary písmen
Prv – roč. období, živočichové, rostliny
M – měření podle pravítka
OSV- uplatňuje originalitu a kreativitu
EV- vytváření předmětů z tradičních a
netradičních materiálů

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace
práce
lidové tradice a zvyky, řemesla
Konstrukční činnosti



dodržuje zásady bezpečnosti práce



udržuje pořádek






dovede sestavovat stavebnicové prvky podle fantazie i podle
předlohy
prohlubuje elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicí
pracuje v kolektivu
základní péče o pokojové rostliny



pozoruje přírodu a svoje pozorování zaznamenává

Pěstitelské práce
pěstitelské činnosti (otírání listů, kypření, zalévání,
přesazování rostlin)
pěstování rostlin ze semen v místnosti



seznámení se se základními pojmy ekologie

ochrana přírody



příprava a úklid stavebnice

Vv – estetický vzhled
Čj – slovní návody, pracovní postupy
OSV- práce v kolektivu

práce se stavebnicí (montáž, demontáž)
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Prv – rostliny
EV-ochrana přírody






vhodně se chová při stolování
dodržuje zásady společenského chování
dovede prostřít stůl
připraví tabuli pro jednoduché stolování

třídění odpadu, sběr druhotných surovin
Příprava pokrmů
pravidla stolování
pravidla společenského chování
pravolevá orientace
jednoduchá úprava stolu
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Prv – kuchyňské spotřebiče
Tv – zdravý životní styl







Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

3.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
udržuje pracovní plochu v čistotě a pořádku
dodržuje zásady bezpečnosti práce a zásady hygieny
rozpozná jednoduché pracovní pomůcky a dovede s nimi zacházet
rozliší různé druhy materiálu
vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru



vytváří jednoduchými postupy předměty z tradičních a
netradičních materiálů



pracuje podle slovního návodu a předlohy



podle jednoduchého návodu vytvoří výrobek, který se váže
k ročnímu období, lidovým tradicím a zvykům



dodržuje zásady bezpečnosti práce



udržuje pořádek



dovede sestavovat stavebnicové prvky podle fantazie i podle
předlohy



prohlubuje elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicí



pracuje v kolektivu, ve dvojicích




samostatně pracuje podle slovního návodu a jednoduchého návodu
základní péče o pokojové rostliny



pozoruje přírodu a svoje pozorování zaznamenává a zhodnotí
výsledky svého pozorování

Učivo - obsah
Práce s drobným materiálem
organizace pracovního prostoru
pracovní pomůcky a nástroje
vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota,
papír a karton, textil, drát, apod.)

Mezipředmětové vztahy
Vv – kombinace barev, dotváření výrobků
výtvarnými technikami
Čj – slovní návod, pracovní postup, pohádky,
tvary písmen
Prv – roč. období, živočichové, rostliny
M – měření podle pravítka
OSV- uplatňuje originalitu a kreativitu
EV- vytváří předměty z tradičních a
netradičních materiálů

stříhání, lepení, mačkání, trhání,překládání papíru
navlékání, aranžování, práce s drobným materiálem,
přírodniny dotváří a opracovává
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace
práce
lidové tradice a zvyky, řemesla
Konstrukční činnosti

Vv – estetický vzhled
Čj – slovní návody, pracovní postupy

příprava a úklid stavebnice
OSV- práce v kolektivu
práce se stavebnicí (montáž, demontáž)

Pěstitelské práce
pěstitelské činnosti (otírání listů, kypření, zalévání,
přesazování rostlin)
pěstování rostlin ze semen v místnosti
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Prv – rostliny
M – práce s tabulkou
EV- ochrana přírody










seznámení se se základními pojmy ekologie
vnímá estetické kvality prostředí
vhodně se chová při stolování
dodržuje zásady společenského chování
dovede prostřít stůl
připraví tabuli pro jednoduché stolování
připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně)
udržuje pořádek , čistotu a za sady bezpečnosti

Ochrana přírody
Třídění odpadu, sběr druhotných surovin
Příprava pokrmů
pravidla stolování
pravidla společenského chování
pravolevá orientace
jednoduchá úprava stolu
základní vybavení kuchyně,nákup potravin
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Prv – kuchyňské spotřebiče
Tv – zdravý životní styl











Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

4.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
sdodržuje zásady hygieny a bezpečnost práce, udržuje pořádek
na pracovním místě, dovede ošetřit jednoduché zranění
předvede správně praktické činnosti s daným materiálem
využije prvky lidových tradic
dodržuje pracovní postupy

Učivo - obsah
Práce s drobným materiálem
bezpečnost při práci;
základy poskytnutí první pomoci;
práce s materiály a poznávání jejich vlastností;
lidové prvky, tradice a řemesla;
návod, nákres;

Mezipředmětové vztahy
ČJ,PŔ,VV
OSV – skupinová práce, originalita, kreativita

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a
demontáž
pracuje podle návodu, předlohy a jednoduchého náčrtu

Konstrukční činnosti
práce se stavebnicí;
práce s návodem, předlohou a náčrtem;

M, VV, ČJ

Pěstitelské práce
základní podmínky pro pěstování rostlin, osivo a
výživa rostlin;
pěstování pokojových rostlin;
pracovní pomůcky, nástroje a náčiní;

ČJ, PŘ, VV
EV – ochrana přírody

Příprava pokrmů
základní vybavení kuchyně;
výběr a nákup potravin, skladování potravin;
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování;

ČJ, PŘ

rozpozná rozdíl mezi setím a sázením
provede pozorování pokojových rostlin, pečuje o pokojové i
jiné rostliny
 rozlišuje podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky,
nástroje a nářadí
 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, udržuje pořádek
na pracovním místě, dovede ošetřit jednoduchá zranění
 orientuje se v základním vybavení kuchyně
 seznamuje se s přípravou jednoduchých pokrmů
 použije pravidla správného stolování a společenského chování
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce v kuchyni, udržuje
pořádek a čistotu pracovních ploch, dovede ošetřit jednoduché
zranění a poskytnout pomoc
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

5.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
 předvede správné praktické činnosti s daným materiálem
 rozlišuje různé materiály, uvede jejich vlastnosti
 seznamuje se při činnostech s prvky lidových tradic, s řemesly
 vybere vhodný pracovní nástroj, pomůcku a nářadí
 zachází s pracovními nástroji bezpečně a podle návodu
 použije složitější pracovní nářadí a pomůcky
 vypracuje samostatně jednoduchý plánek výrobku, k zhotovení
volí vhodný materiál, nářadí, pomůcky, pracovní postupy,
případné problémy vhodným způsobem samostatně řeší
 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje základy
hygieny a bezpečnosti práce, ohlásí každé poranění, dovede
ošetřit jednoduché zranění
 montuje a demontuje stavebnici
 pracuje podle slovního návodu, předlohy nebo jednoduchého
schématu
 dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce, poskytne
pomoc při zranění
 předvede jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně provádí
pěstitelské pokusy a pozorování
 uvede, rozlišuje jedovaté a nebezpečné pokojové rostliny,
rostliny jako drogy
 předvede správnou péči a pěstování pokojových rostlin
 rozlišuje a volí vhodné nástroje, pomůcky a nářadí podle druhu
pěstitelských činností
 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne pomoc
při zranění
orientuje se v základním vybavení kuchyně
seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů
používá pravidla správného stolování a společenského chování
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce v kuchyni, poskytne
pomoc při úraze, udržuje pořádek, čistotu pracovních ploch

Učivo - obsah
Práce s drobným materiálem
práce s různými materiály a přírodninami;
lidové zvyky, tradice a řemesla;
pracovní nástroje a pomůcky, jejich uplatnění a funkce;
jednoduché pracovní postupy, operace a organizace
práce;
zásady bezpečnosti a první pomoci;

Mezipředmětové vztahy
ČJ, PŘ, VV
OSV – skupinová práce, originalita, kreativita
EV – vytváření předmětů z tradičních a
netradičních materiálů (odpadový)

Konstrukční činnosti
práce se stavebnicí;
práce s návodem, předlohou, náčrtem;

M, VV, ČJ

Pěstitelské práce
základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její
zpracování, pěstování rostlin ze semen, druhy rostlin,
nebezpečné rostliny;
pěstování pokojových rostlin;
pracovní nástroje, pomůcky a nářadí;

Příprava pokrmů
základní vybavení kuchyně, technika a historie;
výběr, nákup skladování potravin;
pravidla správného stolování, jednoduchá úprava stolu;
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ČJ, PŘ, VV
EV – ochrana přírody

ČJ, PŘ

5.2 UČEBNÍ OSNOVY
VYUČOVACÍCH
PŘEDMĚTŮ 2. STUPNĚ
Předměty jsou řazeny dle učebního plánu:

Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika
Informatika
Dějepis
Občanská výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Pracovní výchova
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Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK
Charakteristika:
Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět a tvoří jej jazyková výuka, sloh a literární výchova.Vzdělávání je zaměřeno na
rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu, porozumění různým druhům psaných i mluvených projevů a schopnost orientace v různých
komunikačních situacích. Vedeme žáky k vyjádření názorů a pocitů, k chápání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků. Učíme žáky využívat
různých zdrojů informací (internet, slovníky, encyklopedie, jazykové příručky atd.).
Výuka probíhá v kmenových třídách, v učebnách PC.
Český jazyk a literatura se vyučuje v 6. až 9. ročníku 5 hodin týdně.
Předmětem prolínají průřezová témata.
OSV – mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, poznávání charakteru lidí v příbězích, řešení problémů
VDO – demokratické zásady v dílech spisovatelů, formování volních a charakterových rysů (sebekontrola, rozvíjení vynalézavosti, nápaditosti,
tvořivosti, …)
EGS – poznávání života v jiných zemích
EV
– lidová slovesnost a příroda, člověk a příroda, příroda a dobrodružství
MKV – literární texty o životě různých etnických skupin

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
Učitel vede žáky k vyhledávání a třídění informací, k užívání správné terminologie, k využívání výpočetní techniky, zohledňuje rozdíly ve znalostech a
pracovním tempu jednotlivých žáků, sleduje při hodině pokrok všech žáků.
Žáci vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků, osvojují si základní jazykové a literární pojmy, kriticky hodnotí výsledky
svého učení, diskutují o nich a využívají prostředků výpočetní techniky.
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Kompetence k řešení problémů
Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů a vhodně tvoří pracovní skupiny žáků.
Žáci vyhledávají informace vhodné k řešení problému, využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení, samostatně řeší
problémy a volí vhodné způsoby řešení a uvážlivě rozhodují.
Kompetence komunikativní
Učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat, vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé, vede žáky k výstižné argumentaci.
Žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se vyjadřují ústně i písemně, naslouchají promluvám druhých
lidí a vhodně na ně reagují, účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory, využívají informačních a komunikačních prostředků.
Kompetence sociální a personální
Učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, dodává žákům sebedůvěru, vede žáky k dodržování pravidel.
Žáci účinně spolupracují ve skupině, podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu.
Kompetence občanské
Učitel motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních, motivuje je k zájmu o kulturní dědictví, vede žáky k pozitivním
postojům k uměleckým dílům.
Žáci respektují přesvědčení druhých lidí, učí se uchovávat naše tradice a kulturní i historické dědictví.
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi a k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou.
Žáci dodržují hygienu práce a bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou, využívají svých znalostí v běžné praxi.
Kompetence digitální
Učitel vede žáky ke získávání, vyhledávání, kritickému posuzování, spravování a sdílení dat, informací a digitálního obsahu, k tomu volí postupy, způsoby
a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu.
Žáci vytvářejí a upravují digitální obsah, kombinují různé formáty, vyjadřují se za pomoci digitálních prostředků.
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

6.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
pracuje s pravidly
pracuje se slovními druhy
učí se spisovné tvary slov
odůvodňuje pravopis y, i

Učivo - obsah
Používání jazykových příruček
Podstatná jména
Skloňování, tvary pod. jmen, pravopis podle vzorů






používá základní pravidla pro psaní velkých písmen

Velká písmena

orientuje se ve 3 druzích přídavných jmen
pracuje s druhy zájmen a číslovek a jejich tvary

Zájmena, číslovky
Skloňování a stupňování příd. jmen, druhy zájmen a
jejich skloňování, druhy a pravopis číslovek



procvičuje správné užívání slovesných tvarů a jejich kategorií

Slovesa - mluvnické kategorie
(osoba, číslo, čas, způsob)
Větné členy
opakování a upevňování základních větných členů,
shoda podmětu a přísudku






Mezipředmětové vztahy

Zeměpis, Dějepis

rozvíjející větné členy – přívlastek, předmět,
příslovečné určení






orientuje se ve stavbě jednoduché věty
seznámí se s rozvíjejícími větnými členy
odliší větu jednoduchou od souvětí
procvičuje grafické znázornění vět
je seznámen se spisovnou výslovností znělých a neznělých
hlásek a se základy rétoriky



je seznámen s rozdíly spisovného a nespisovného jazyka a
obecné češtiny

Skladba
věta jednoduchá a souvětí, interpunkce, grafické
znázornění věty jednoduché
grafické znázornění jednoduchého souvětí

Matematika

Hláskosloví
znělé a neznělé souhlásky, výslovnost českých hlásek,
zvuková stránka slova a věty
Rozvrstvení národního jazyka, používání jazykových
příruček

Využití literatury – poslech zvukových
nahrávek, přednes textu

- 134 -

Ukázky různých nářečí – zvukové či čtené
nahrávky









Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

6.

Učivo - obsah

Mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
uceleně reprodukuje přečtený
text, jednoduše popisuje
strukturu a jazyk literárního díla
a vlastními slovy interpretuje
smysl díla
formuluje ústně i písemně dojmy
ze své četby, návštěvy
divadelního nebo filmového
představení a názory na
umělecké dílo
rozlišuje základní literární druhy
a žánry, porovná je i jejich
funkci, uvede jejich výrazné
představitele












přednes vhodných literárních textů
volná reprodukce přečteného nebo
slyšeného textu,
záznam a reprodukce hlavních
myšlenek,
interpretace literárního textu,
starověká literatura:
epika: bajky, báje, mýty, eposy,
pověsti, pohádky
lyrika
lyricko-epické žánry
drama
komiks

OSV –osobnostní rozvoj, kreativita
MV kritické čtení a vnímání mediálního sdělení
OSV sociální rozvoj - empatie
EGS jsme Evropané
OSV sociální rozvoj mezilidské vztahy
MKV lidské vztahy, předsudky, diskriminace

Dějepis, občanská výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis

vyhledává informace v různých
typech katalogů, v knihovně i v
dalších informačních zdrojích
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

6.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
vyplňuje jednoduché tiskopisy
napíše jednoduchý vzkaz, SMS, objednávku

Učivo - obsah
Tiskopisy – vyplňování jednoduchých tiskopisů,
jednoduché komunikační žánry

Mezipředmětové vztahy


Dopis soukromý, úřední (orientačně)




napíše soukromý dopis
rozliší formu soukromého a úředního dopisu





jednoduše popíše pracovní postup
orientuje se v různých typech návodů

Popis – je seznámen se zákl. principy popisu
(místnost, pracovní postup)

Pracovní činnosti

Tvorba časopisu






pracuje s vyhledáváním základních myšlenek z odborného
textu
napíše jednoduché výpisky

připraví osnovu jednoduchého příběhu a napíše krátké
vypravování

Výtah, Výpisky

Přírodopis, Dějepis, Zeměpis
MV kritické čtení a vnímání mediálního
sdělení

Vypravování – osnova, dějová a časová posloupnost,
reprodukce jednoduchého textu

Literatura – příspěvek do školního časopisu
OSV kreativita
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

7.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
vyhledává v textu rčení
rozlišuje význam slov
využívá synonyma ve větě
pracuje s odbornými názvy při hodinách slohu

Učivo - obsah
Význam slov
Jednoznačná, mnohoznačná
Synonyma, antonyma, homonyma
Odborné názvy
Nauka o tvoření slov



rozlišuje příponu, předponu, koncovku, pozná různé způsoby
tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování)
pracuje s mluvnickými kategoriemi sloves (kromě vidu)



rozlišuje neohebné slovní druhy









stupňuje příslovce
forma věty tázací, rozkazovací, oznamovací
pracuje s větnými členy
rozlišuje různé typy přívlastku a příslovečného určení
poznává jednotlivé druhy vedlejších vět a nahrazuje ve větnými
členy / a opačně /
rozlišuje větu jednoduchou a souvětí
v jednoduchých souvětích používá správnou interpunkci




využívá pravidla psaní koncovek jmen a sloves
pracuje s jazykovými příručkami při psaní







Mezipředmětové vztahy

Č.j . literatura
Přírodopis,Zeměpis, Dějepis, Fyzika,
Matematika, Čj – sloh

Tvarosloví sloves
Slovesný rod
Ostatní kategorie
Neohebné druhy slov
Stupňování příslovcí
Druhy vět podle postoje mluvčího

Čj – literatura – správné členění textu
v ústním projevu

Skladba
Věty jednočlenné, dvojčlenné
Základní a rozvíjející větné členy / Pk, Pt, Pu, Do /
Druhy vedlejších vět – všechny druhy
Pravidla o psaní koncovek
Pravidla psaní velkých písmen
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Zeměpis, Dějepis, Občanská výchova
zeměpisné názvy, názvy organizací,
významných událostí, států



Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

7.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy
interpretuje smysl díla



rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu
autora



formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy
divadelního nebo filmového představení a názory na
umělecké dílo



rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i
jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele



uvádí základní literární směry a jejich významné
představitele v české a světové literatuře



vyhledává informace v různých typech katalogů, v
knihovně i v dalších informačních zdrojích

Učivo - obsah
přednes vhodných literárních textů
volná reprodukce přečteného nebo slyšeného
textu,
záznam a reprodukce hlavních myšlenek,
interpretace literárního textu
Starověká literatura
Středověká literatura
Renesance a humanismus v světové a české
literatuře
Evropská a česká barokní literatura
Klasicismus

Mezipředmětové vztahy
OSV –osobnostní rozvoj, kreativita
MV kritické čtení a vnímání mediálního
sdělení
OSV sociální rozvoj - empatie
EGS jsme Evropané
OSV sociální rozvoj mezilidské vztahy
MKV lidské vztahy, předsudky,
diskriminace

Dějepis, občanská výchova, výtvarná
výchova, hudební výchova, zeměpis
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

7.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení
využívá vhodné jazykové prostředky vzhledem k dané situaci
zpracuje výpisky a jednoduchý výtah z odborného textu
užívá verbálních a nonverbálních prostředků řeči
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení
v mluveném projevu vhodně užívá verbálních a neverbálních
prostředků řeči
využívá vhodné jazykové prostředky a přirovnání










Učivo - obsah

Mezipředmětové vztahy

Charakteristika vnější a vnitřní

Výtvarná výchova, Pracovní činnosti
OSV –osobnostní rozvoj, kreativita
Čj – literatura

Líčení

OSV –osobnostní rozvoj, kreativita

Popis uměleckého díla a pracovního postupu

Výtah
Přírodopis, Zeměpis, Dějepis
MV kritické čtení a vnímání mediálního
sdělení

vyjádří a shrne hlavní myšlenky textu, používá odborné názvy,
uspořádá informace s ohledem na účel textu
napíše jednoduchou žádost, ústně formuluje jednoduchou
žádost

Žádost

napíše vlastní strukturovaný životopis
sestaví osnovu, podle ní vypráví příběh
reprodukuje text na základě poslechu

Životopis
Vypravování
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

8.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
správně vyslovuje běžně užívaná cizí slova
rozlišuje různé způsoby tvoření slov
ovládá stavbu slova
pozná v textu obvykle užívaná slova přejatá
zvládá výslovnost obecných slov přejatých
najde význam slova v příručce (SSČ)
zvládá výslovnost slov užívaných v ostatních předmětech
seznamuje se se správnou výslovností a tvořením spisovných tvarů
slov
žák určí slovesný vid
vhodně použije sloveso ve větě
přiměřeně svým schopnostem zvládá pravopis
rozliší větu jednoduchou a souvětí
určuje VH a VV
určí typické příklady VV
určí významové poměry pomocí pravidla o spojkách
rozliší souvětí souřadné a podřadné
v jednodušších souvětích správně používá interpunkci
ovládá rozdělení slovanských jazyků
rozliší spisovný a nespisovný výraz, nářečí
využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných
jazykových projevů

Učivo - obsah
Obecné poučení o jazyce
Obohacování slovní zásoby
Slova přejatá
Výslovnost slov přejatých
Přejatá vlastní jména osobní a zeměpisná
Skloňování jmen přejatých

Slovesný vid
Pravopis i/y, s/z, bě, pě, vě, mě – celý rok
Skladba: VH, VV, druhy VV

Významové poměry mezi větnými členy
VH a VV
Souvětí souřadné a podřadné,
interpunkce
Obecné výklady o českém jazyce
Slovanské jazyky
Spisovný a nespisovný jazyk
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Mezipředmětové vztahy
Anglický jazyk
Německý jazyk
Přírodopis, Fyzika,Matematika, Dějepis,
Občanská výchova, Hudební výchova,
Čj-literatura

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

8.



Výstupy žáka ZŠ Mozartova
uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a
jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla



rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora



formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy
divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké
dílo



rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich
funkci, uvede jejich výrazné představitele

Učivo - obsah
přednes vhodných literárních textů
volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu,
záznam a reprodukce hlavních myšlenek,
interpretace literárního textu
osvícenství
preromantismus
romantismus
realismus



uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v
české a světové literatuře



porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním,
dramatickém i filmovém zpracování
vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i
v dalších informačních zdrojích

naturalismus
literatura přelomu 19. a 20. století
Česká moderna a buřiči
1. světová válka v literatuře
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Mezipředmětové vztahy
OSV – osobnostní rozvoj, kreativita
MV - kritické čtení a vnímání mediálního
sdělení
OSV - sociální rozvoj - empatie
EGS - jsme Evropané
OSV - sociální rozvoj mezilidské vztahy
MKV - lidské vztahy, předsudky,
diskriminace
zeměpis
dějepis
výtvarná výchova
hudební výchova
občanská výchova




Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

8.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
zpracuje výpisky a výtah z odborného textu

Učivo - obsah
Výtah

Mezipředmětové vztahy
naukové předměty
Čj-literatura





vyhledá v textu charakteristiku literární postavy
rozlišuje charakteristiku vnitřní a vnější
napíše charakteristiku svého oblíbeného hrdiny




zpracuje stručný výklad dle svých zájmů




rozliší umělecký popis a popis prostý
dle svých schopností napíše líčení

Charakteristika lit. postavy

Výklad
Odborné názvosloví
Líčení
Jazykové prostředky líčení

Čj-literatura, Výtvarná výchova

Úvaha


žák je schopen zamyslet se nad určitým problémem a své
myšlenky použije v souvislém textu



žák se orientuje v základních pojmech a rozlišuje jednotlivé
slohové postupy

MV kritické čtení a vnímání mediálního
sdělení
Souhrnné poučení o slohu
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

9.




Výstupy žáka ZŠ Mozartova
rozlišuje a v textu dokládá způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov
třídí slovní druhy
tvoří spisovné tvary a používá je ve vhodné komunikační situaci



rozlišuje komunikační záměr partnera v hovoru



Učivo - obsah
Slovní zásoba a význam slov
tvoření slov, stavba slova
Tvarosloví
Slovní druhy, skloňování, časování



rozliší větu jednočlennou a dvojčlennou

Skladba
Věty podle postoje mluvčího



pomocí záporu vyjádří nesouhlas i souhlas

Věty jednočlenné a dvojčlenné



žák využívá znalostí při tvorbě vhodných jazykových projevů

Mluvnický zápor




podle svých schopností se orientuje ve složitých souvětích
vhodně doplňuje interpunkci ve větě jednoduché





ve slohu využívá pravidlo o výstavbě věty
opraví chybný text
při písemném projevu využívá svých znalostí pravidel pravopisu

Nauka o

Věta hlavní a vedlejší, řídící, závislá, SS a SP
Druhy VV, významové poměry, složitá souvětí
Samostatný větný člen
Oslovení
Vsuvka
Věta neúplná
Pořádek slov v české větě



dle svých schopností zvládá psaní velkých písmen



pojmenuje české hlásky




rozlišuje styly výslovnosti
je schopen správně přečíst známý text



vyjmenuje slovanské jazyky, pozná příklady

Pravopis lexikální, tvaroslovný a skladební

Velká písmena

Zvuková stránka jazyka
Spisovná výslovnost
Přízvuk, melodie
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Mezipředmětové vztahy
naukové předměty



rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodní jejich
užití

Obecné výklady o jazyce
Slovanské jazyky
Útvary českého jazyka
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Zeměpis, Dějepis, Občanská výchova,
literatura
Aj, Nj, Rj

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

9.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova

Učivo - obsah

Mezipředmětové vztahy



uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy
interpretuje smysl díla

přednes vhodných literárních textů
volná reprodukce přečteného nebo slyšeného
textu,



formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy
divadelního nebo filmového představení a názory na
umělecké dílo

záznam a reprodukce hlavních myšlenek textu,
filmového nebo divadelního představení
interpretace literárního textu



rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich
funkci, uvede jejich výrazné představitele



uvádí základní literární směry a jejich významné
představitele v české a světové literatuře



rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu
autora



tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na
základě osvojených znalostí základů literární teorie

česká a světová meziválečná literatura
česká a světová literatura za 2. světové války
obraz 2. světové války v literatuře
česká a světová literatura 2. poloviny 20. století
česká a světová literatura 21. století
tvorba vlastního literárního textu



rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží
argumenty

literatura hodnotná a konzumní, argumentace



vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně
i v dalších informačních zdrojích

MV kritické čtení a vnímání mediálního sdělení
OSV sociální rozvoj - empatie

EGS jsme Evropané
MKV lidské vztahy, předsudky, diskriminace
dějepis, občanská výchova, výtvarná výchova,
hudební výchova, zeměpis

OSV osobnostní rozvoj, kreativita
vyhledávání informací
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

9.





Výstupy žáka ZŠ Mozartova
využívá základy studijního čtení, připraví referát
odlišuje fakta od názorů a hodnocení
ověřuje fakta porovnáním s dostupnými informačními zdroji



uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel

Učivo - obsah
Výklad

vlastními slovy vyjádří dojem z uměleckého díla a popíše ho

Popis pracovního postupu, uměleckého díla
Líčení



rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení
napíše charakteristiku spolužáka i svou vlastní

Charakteristika



tvoří vlastní text a vhodně používá jazykové prostředky

Vypravování



vyjádří vlastní názory a hodnocení

Úvaha




je schopen empatie a naslouchání
připraví a přednese proslov pro různé příležitosti

Proslov





zapojuje se do diskuse a řídí ji
využívá pravidel dialogu
vhodně užívá verbálních i nonverbálních prostředků řeči






rozliší jednotlivé funkční styly a slohové útvary
vytvoří ke každému vhodný příklad textu
rozpozná manipulativní komunikaci v médiích
vytvoří ve skupině jedno číslo novin nebo časopisu

Mezipředmětové vztahy
naukové předměty, Matematika, Fyzika

Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Čjliteratura

MV kritické čtení a vnímání mediálního
sdělení

Diskuse
Funkční styly
prostě sdělovací
odborný
administrativní
publicistický
umělecký

MV- interpretace vztahu mediálního sdělení a
reality
stavba mediálního sdělení
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MKV (etnocentrismus)
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Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK
Charakteristika:
Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se v časové dotaci od 6. do 9. třídy 3 hodiny
týdně.
Výuka probíhá v IT učebnách a ve třídách.
Výuka 2. stupně navazuje na výuku 1. stupně.
Důraz je kladen především na komunikační schopnosti žáků – mluvení. Rozvíjí se dovednosti porozumění mluvenému slovu, psanému textu a čtení s
porozuměním. Žáci získávají základní znalosti gramatiky a jsou průběžně seznamováni s reáliemi anglicky hovořících zemí a jsou tak vedeni i k pochopení
odlišnosti cizojazyčných kultur.
Ve výuce se využívají metody a formy práce založené na spolupráci žáků, žáci často pracují ve dvojicích či skupinách. Pozornost je věnována i
talentovaným dětem, které jsou připravovány na Soutěž v anglickém jazyce.
Hodnocení žáka sleduje jeho schopnost reagovat na pokyny, vést rozhovor v běžných situacích a hovořit o praktických tématech. Opírá se i o jeho
schopnost pracovat s anglickým textem, schopnost spolupracovat a přemýšlet. Součástí hodnocení jsou výsledky písemných testů.
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
OSV – rozvoj schopnosti poznání – poznávání lidí, mezilidské vztahy, cvičení sebekontroly
EGS – Evropa a svět nás zajímají – zvyky a tradice národů Evropy
MKV – multikultura jako prostředek vzájemného obohacování, význam využívání cizího jazyka jako dorozumívání a celoživotního vzdělávání
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení:
Žákům nabízíme různé informační zdroje (časopis, internet, různé typy slovníků), snažíme se tak podchytit jejich zájem o cizí jazyk. Jsou jim zadávány
úkoly, při kterých vyhledávají a kombinují různé informace.
Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáky k porovnávání a třídění získaných informací (forma skupinové práce i práce individuální).
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky ke spolupráci při skupinové práci.
Kompetence komunikativní:
Žáci komunikují na odpovídající úrovni
Klademe důraz na vhodné použití vyjadřovacích prostředků, aby byli schopni se dorozumět v běžných situacích, hovořit o jednoduchých tématech (příprava
rozhovorů, jednoduchých scének apod.).
Kompetence občanské:
Seznamujeme žáky s reáliemi anglicky mluvících zemí. Vedeme je k pochopení cizojazyčných kultur a toleranci k nim.
Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k tomu, aby byli schopni si efektivně organizovat svou práci a uměli se učit.
Kompetence digitální:
Žák ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje,
které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít.
Žák získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají
konkrétní situaci a účelu.
Žák využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil
výsledky své práce.
Žák předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při
spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky.
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

6.–9.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
Poslech s porozuměním
Žák
 rozumí tématu a obsahu jednoduché a zřetelně pronášené
promluvy, vyprávění, popisu či konverzace, které se týkají
osvojovaných témat
 v pomalu a zřetelně pronášeném projevu, jenž se vztahuje k
osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace
 rozumí obsahu písně, jejíž téma se týká osvojovaných témat
Mluvení
Žák
 zeptá se na základní informace týkající se činností, míst, osob,
času a jiných osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně
odpoví
 mluví o své rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových
aktivitách, aktuálních činnostech, škole, cestování, stravování,
počasí, zemi, odkud pochází, a TV programech či filmových
žánrech, 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 osoby, zvířata, místa, věci každodenního života, kalendářní
rok, svůj jídelníček a přípravu svého oblíbeného jídla, své
prázdniny a zemi, odkud pochází
 adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i
neformálních situacích, pomocí slovních spojení a vět se zapojí do
rozhovorů, jež se vztahují k osvojovaným tématům
 vypráví jednoduchý příběh související s osvojovanými tématy
 popíše místa, osoby, předměty, činnosti a situace na obrázku
Čtení s porozuměním
Žák
 rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, které se
týkají osvojovaných témat, rozumí tématu a obsahu textů
 v textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, vyhledá

Učivo - obsah
Mluvnice
- přítomný čas prostý – kladná a záporná
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky
ano/ne, otázky s tázacími zájmeny
- příslovce častosti děje
- řadové číslovky
- předložky času
- přítomný čas průběhový – kladná a záporná
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky
ano/ne, otázky s tázacími zájmeny
- přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový
- předmětná zájmena
- sloveso to be v minulém čase – kladná a záporná
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky
ano/ne, otázky s tázacími zájmeny
- minulý čas pravidelných sloves – kladná a záporná
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky
ano/ne, otázky s tázacími zájmeny
- minulý čas nepravidelných sloves – kladná a
záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi,
otázky ano/ne, otázky s tázacími zájmeny
- 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
- přirovnání as ... as
- vyjádření budoucího děje pomocí going to –
kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké
odpovědi, otázky ano/ne, otázky s tázacími
zájmeny
- přídavná jména a příslovce
- have to – kladná a záporná oznamovací věta,
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Mezipředmětové vztahy
OSV – osobnostní rozvoj – organizace
volného času
OSV – sociální rozvoj – komunikace
EGS – Evropa a svět nás zajímá – zvyky a
tradice národů Evropy
MKV – multikulturalita jako prostředek
vzájemného obohacování
Český jazyk
Matematika
Zeměpis
Přírodopis
Fyzika
Dějepis
Hudební a výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Informatika






konkrétní informace
rozumí popisu cesty, 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. bajce, legendě, povídce)

Psaní
Žák
 vyplní ve formuláři základní údaje
 zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty týkající se
osvojovaných témat
 napíše krátký jednoduchý text související s osvojovanými tématy
 reaguje na jednoduché písemné sdělení týkající se osvojovaných
témat
 napíše pohlednici či e-mail, jednoduchý dopis či 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

-

-

-

-

-

-

-

otázka, krátké odpovědi, otázky ano/ne, otázky
s tázacími zájmeny
minulý čas průběhový – kladná a záporná
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky
ano/ne, otázky s tázacími zájmeny
minulý čas průběhový vs minulý čas prostý
budoucí čas will – vyjádření rozhodnutí a nabídky
– kladná a záporná oznamovací věta, otázka,
krátké odpovědi, otázky ano/ne, otázky s tázacími
zájmeny
vyjádření budoucího děje pomocí going to –
vyjádření předpovědi do budoucna – kladná a
záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi,
otázky ano/ne, otázky s tázacími zájmeny
neurčitý člen a/an, určitý člen the s názvy míst
neurčitá zájmena every- / some- / any- / no- + body / -thing
přítomný čas průběhový – vyjádření blízké
budoucnosti,
návrhy Shall ...? What about ...?
předpřítomný čas prostý – kladná a záporná
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky
ano/ne, otázky s tázacími zájmeny, ever, never,
just
should / shouldn’t / must / mustn’t / don’t have to
too, enough
could / couldn’t, had to / didn’t have to
předpřítomný čas prostý – kladná a záporná
oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky
ano/ne, otázky s tázacími zájmeny, 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
příslovce
zájmena
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-

spojky a prostředky textové návaznosti

Slovní zásoba
- popis osoby – vzhled
- oblečení, popis oblečení
- v obchodě, nakupování
- měsíce v roce, datum, kalendářní rok
- každodenní činnosti a volnočasové aktivity
- domácí práce
- oslava narozenin
- zvířata, popis zvířat, jejich pohyb, zvyky, strava
- zážitky, prázdniny, dovolená
- cestování, dopravní prostředky
- jídlo, stravovací návyky
- jídelníček, objednán jídla v kavárně či 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
- životní etapy, rodina
- co máme či nemáme rádi
- pozvání
- vesmír
- domov a pracoviště
- volba povolání
- přírodní katastrofy
- bydlení, domy, nábytek
- město, místa a budovy ve městě
- popis cesty
- domluva schůzky, návrhy
- ambice
- problémy, péče o zdraví, pocity a nálady
- pravidla
- frázová slovesa
- charitativní činnost
- první pracovní zkušenosti a pocity
- materiály
- testy, škola
- složená podstatná jména
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popis události
film a filmování, práce kaskadérů
výhody a nevýhody života celebrit
počítače, práce s počítačem
slovesa a předložky
tvoření slov – podstatná a přídavná jména
životopis slavné osobnosti
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
vyprávění
zdvořilá žádost
výtvarné umění – malba
životní prostředí, problémy a ochrana životního
prostředí
zvířata, mláďata, ochrana ohrožených druhů
vyjádření obavy
práce se slovníkem

Tematické okruhy
- popis osoby, oblečení
- bydlení, domov, rodina
- každodenní činnosti
- volný čas, sport
- škola, kalendářní rok
- aktuální činnosti, zvířata
- cestování
- stravovací návyky
- počasí
- kultura, moderní technologie a média
- volba povolání
- příroda a město
- společnost a její problémy
- péče o zdraví, pocity a nálady
- moderní technologie a média
- společnost a její problémy
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nákupy a móda
příroda a město
reálie anglicky mluvících zemí
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Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK
Charakteristika:
Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se v časové dotaci od 7. do 9. třídy 2 hodiny
týdně.
Výuka probíhá v interaktivních učebnách, ve třídách a v učebně PC.
Důraz je kladen především na komunikační schopnosti žáků - mluvení. Rozvíjí se dovednosti porozumění mluvenému slovu, psanému textu a čtení s
porozuměním. Žáci získávají základní znalosti gramatiky a jsou průběžně seznamováni s reáliemi německy hovořících zemí a jsou tak vedeni i k pochopení
odlišnosti cizojazyčných kultur.
Ve výuce se využívají metody a formy práce založené na spolupráci žáků, žáci často pracují ve dvojicích či skupinách.
Hodnocení žáka sleduje jeho schopnost reagovat na pokyny, vést jednoduchý rozhovor v běžných situacích a hovořit o praktických tématech. Opírá se i o
jeho schopnost pracovat s německým textem, schopnost spolupracovat a přemýšlet. Součástí hodnocení jsou výsledky písemných testů.
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
OSV – rozvoj schopnosti poznání - poznávání lidí, mezilidské vztahy, cvičení sebekontroly
EGS – Evropa a svět nás zajímají - zvyky a tradice národů Evropy
MKV – multikultura jako prostředek vzájemného obohacování, význam využívání cizího jazyka jako dorozumívání a celoživotního vzdělávání
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení:
Žákům nabízíme různé informační zdroje (časopis, internet, různé typy slovníků), snažíme se tak podchytit jejich zájem o cizí jazyk. Jsou jim zadávány
úkoly, při kterých vyhledávají a kombinují různé informace.
Kompetence k řešení problémů:
Vedeme žáky k porovnávání a třídění získaných informací (forma skupinové práce i práce individuální).
Předkládáme žákům konkrétní situace, k jejichž zvládnutí používají cizí jazyk.
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky ke spolupráci při skupinové práci.
Kompetence komunikativní:
Žáci komunikují na odpovídající úrovni.
Klademe důraz na vhodné použití vyjadřovacích prostředků, aby byli schopni se dorozumět v běžných situacích, hovořit o jednoduchých tématech (příprava
rozhovorů, jednoduchých scének apod.).
Kompetence občanské:
Seznamujeme žáky s reáliemi německy mluvících zemí. Vedeme je k pochopení cizojazyčných kultur a toleranci k nim.
Kompetence pracovní:
Vedeme žáky k tomu, aby byli schopni si efektivně organizovat svou práci a uměli se učit.
Kompetence digitální:
Žáci využívají aplikace a služby na digitálních zařízeních k učení a procvičování slovní zásoby.
Žáci jsou vedeni k tomu, aby při přípravě svých výstupů vytvářeli a upravovali digitální obsah, kombinovali různé formáty a aby se vyjadřovali za pomoci
digitálních prostředků. Digitální technologie žáci využívají k tomu, aby zkvalitnili výsledky své práce.
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Německý jazyk

7. – 9.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
Poslech s porozuměním:
 Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které
jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na
ně


Rozumí základním informacím v krátkých poslechových
textech týkajících se každodenních témat



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

Mluvení:
 Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů

Učivo - obsah

Mezipředmětové vztahy

Zvuková a grafická podoba jazyka

OSV – sociální rozvoj - komunikace

Práce se slovníkem

Čj - internacionalismy, jména a příjmení
v češtině

Gramatické a lexikální struktury:
Podstatná jména – 1., 3. a 4. pád – určitý a neurčitý
člen, kein; množné číslo
Přídavná jména v přísudku
Zámena osobní a přivlastňovací – 1., 3. a 4. pád,
zájmeno man, tázací zájmena
Číslovky základní, určování času



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

Slovesa – časování pravidelných a vybraných
nepravidelných a způsobových sloves v přítomném
čase; préteritum sein a haben; rozkazovací způsob



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

Tázací příslovce

Čtení s porozuměním:
 Žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a
orientačním pokynům


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



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

Psaní:

Předložky s časovými údaji, předložky mit, zu, nach,
für, an, in, auf, vor
Spojky und, aber, oder, deshalb
Stavba věty oznamovací a tázací
Vazba es gibt
Slovní zásoba odpovídající tematickým celkům:
Rodina a já
Volný čas, záliby
Země, ve kterých se mluví německy
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OSV – osobnostní rozvoj – organizace
volného času
OV, VZ - organizace času v průběhu týdne,
koníčky



Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři



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



Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

Škola
Jídlo, nákupy
Město, dopravní prostředky
Lidské tělo, zdraví
Domov, bydlení
Cestování
Oblečení
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EGS – Evropa a svět nás zajímá – zvyky a
tradice národů Evropy
Z – země, ve kterých se mluví německy
Inf - vyhledávání informací na internetu, práce
s digitálními technologiemi

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: MATEMATIKA

Charakteristika:
Vyučovací předmět Matematika je zařazen samostatně v 6.-9. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Svým pojetím navazuje především na žákovské
výstupy vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace pro 1. stupeň, ale také na výstupy ostatních vzdělávacích oblastí. Důraz je kladen na osvojování
dovedností a vědomostí, které budou užity v praktickém životě, na porozumění základním myšlenkovým postupům, matematickým pojmům a jejich
vzájemným vztahům. Žáci se učí řešit problémové úlohy z běžného života, spolupracovat při jejich řešení, vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo
pokusu. Jsou schopni provést rozbor problému, plán jeho řešení, zvolit postup k jeho vyřešení a výsledky vyhodnotit.
Využívají se metody a formy práce založené především na spolupráci žáků (práce ve dvojicích a malých skupinách). Vzájemně se učí, prezentují, řeší
úlohy.
Hodnocení žáka sleduje, jak je schopen aplikovat získané dovednosti a vědomosti, spolupracovat, přemýšlet a řešit úlohy, obhajovat vlastní názory.
Matematika prostupuje těmito průřezovými tématy:
MV, OSV.
Nestandardní aplikační úlohy jsou začleněny do jednotlivých kapitol všech ročníků.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
Podporujeme u žáka rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení, zejména zařazováním vhodných problémových úkolů, logických úloh,
matematických hádanek, kvízů, rébusů apod. Vytváříme u žáků zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh), které žák
efektivně využívá při řešení úkolů vycházejících z reálného života a praxe.
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Kompetence k řešení problému
Nabízíme žákům dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému uvažování a řešení problému. Podporujeme u žáků
nalézání různých variant řešení zadaných úloh. Nabízíme nové úkoly a problémy, u kterých žáci mohou aplikovat známé a osvědčené postupy řešení.
Provádíme se žáky rozbor úkolu (problému) - tvoříme plán jeho řešení, odhadujeme výsledky, volíme správný postup k vyřešení. problému a k
vyhodnocení správnosti výsledku vzhledem k zadání. Poskytujeme žákům prostor pro vyslovování hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a pro jejich
ověření.
Kompetence komunikativní
Žáci řeší společné úkoly, spolupracují s ostatními.
Užíváme matematického jazyka včetně matematické symboliky. Pracujeme s grafy, tabulkami, diagramy a pod.
Kompetence občanské
Nabízíme dostatečné množství situací k propojení problematiky dítěte, jeho zájmové činnosti a společnosti (slovní úlohy, kvízy, hádanky).
Zařazujeme úlohy s ekologickou problematikou.
Kompetence pracovní
Nabízíme žákům projekty a další činnosti (modelování a výrobu různých těles), ve kterých se mimo jiné budou učit zvládat základní pracovní činnosti
(práci s různými materiály - papírem. textilem, dřevem, kovem). Vyžadujeme od žáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplná dokončení práce.
Kompetence digitální
Umožňujeme používat běžná digitální zařízení, aplikace a služby.
Žák získává, vyhledává, kriticky posuzuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní
situaci a účelu. Využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a
zkvalitnil výsledky své práce.
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Matematika a její aplikace

Matematika

6.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
orientuje se ve čtení, zápisu a uspořádání kladných čísel na číselné
ose a porovnává je
dělí dvojciferným dělitelem
rýsuje a zapisuje bod, přímku, polopřímku, úsečku, rovinu,
polorovinu kolmice, vzdálenost bodu od přímky, rovnoběžky,
vzdálenost dvou rovnoběžek
orientuje se v číselných a logických řadách (KLOKAN,
PYTHAG.)
rozlišuje a rýsuje základní útvary
definuje je, popisuje a určuje jednotlivé vlastnosti
aplikuje tyto poznatky v konstrukčních úlohách
určuje základní vzorce obvodu a obsahu a používá je ve slovních
úlohách
orientuje se v převodech jednotek (délkové, čtverečné, hmotnostní
a duté)
pojmenuje, znázorní a narýsuje kružnici, rozliší kružnici a kruh
definuje a popisuje kružnici
sestrojuje kružnici s daným středem a poloměrem
modeluje a zapisuje zlomkem část celku
porovnává podle velikosti
zapíše a uspořádá desetinná čísla na číselné ose
sčítá, odčítá, dělí a násobí v desítkové soustavě (10, 100, 1000, …)
převádí jednotky délky, plochy a objemu
provádí početní operace - sčítání, odčítání, násobení a dělení
desetinného čísla číslem celým, násobení a dělení desetinného
čísla číslem desetinným
řeší aplikační úlohy s desetinnými čísly
využívá média jako zdroj informací
pracuje v týmu
učí se zvládat situace soutěže
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a
problémů a nalézá řešení předpokládaných nebo zkoumaných
situací
definuje a popisuje úhel

Učivo - obsah
Opakování učiva 5. ročníku
Přirozená čísla
Početní operace s přirozenými čísly
Eukleidovské konstrukce

Mezipředmětové vztahy

Opakování učiva 5. ročníku
Obdélník, čtverec
Obvod, obsah

Výtvarná výchova
Fyzika
Informatika

Kružnice

Výtvarná výchova

Zlomky
Čtení a zápis čísla
Zobrazení na číselné ose
Rovnost, rozšiřování, krácení, porovnávání zlomků
Desetinná čísla
Převody jednotek
Početní operace des. Čísel
Rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě.

Fyzika: měření délky, obsahu, objemu,
převádění jednotek

MV – kritické čtení
OSV – rozvoj schopnosti poznávání,
kooperace, seberegulace

Fyzika, výtvarná výchova (perspektiva)

Úhly
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rozděluje úhly podle velikosti
rýsuje a pozná úhel pravý, ostrý, tupý, přímý, konvexní,
nekonvexní
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
získané vědomosti a dovednosti aplikuje při řešení konstrukčních
úloh
získané vědomosti používá ke kontrole správnosti narýsovaných
útvarů
definuje a popisuje trojúhelník
rozlišuje vnitřní a vnější úhly trojúhelníku a úhly vedlejší a
vrcholové
rozděluje trojúhelníky podle stran a podle úhlů a určuje jejich
vlastnosti
sestrojuje trojúhelník podle věty sss a ověřuje sestrojení
trojúhelníku pomocí trojúhelníkové nerovnosti
sestrojuje výšky a těžnice trojúhelníku
řeší vztahy mezi jednotlivými prvky trojúhelníku, získaných
poznatků využívá při řešení početních a konstrukčních úloh
rozlišuje shodné útvary
používá vlastnosti osové souměrnosti, osově souměrného obrazce
načrtne a sestrojí obraz obrazce v osové souměrnosti
definuje je, popisuje a určuje jejich jednotlivé vlastnosti
sestrojuje jejich síť a zpětně modeluje tělesa ze sítě
používá jednotky povrchu a objemu a vzájemně je převádí
počítá povrch a objem a využívá znalostí při řešení slovních úloh
z praxe
diskutuje o problémech při řešení úloh
řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých tématických a vzdělávacích
oblastí
rozkládá číslo na součin prvočísel
určuje všechny dělitele čísla a skupiny čísel
pracuje s násobky a děliteli čísla
aplikuje věty o dělitelnosti při řešení slovních úloh
diskutuje o problémech při řešení úloh
učí se zvládat situace soutěže
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a
problémů a nalézá různá řešení předpokládaných nebo
zkoumaných situací

Velikost úhlu, jednotky velikosti úhlu
Druhy úhlů
Početní operace s velikostmi úhlů

Trojúhelník
Úhly v trojúhelníku
Konstrukce trojúhelníku
Obvod trojúhelníku

Výtvarná výchova

Osová souměrnost
Konstrukce bodu, úsečky, přímky, útvaru v osové
souměrnosti
Kvádr, krychle
Povrch, objem

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

OSV – rozvoj schopnosti poznávání,
seberegulace
Dělitelnost přirozených čísel
Prvočísla, číslo složené, čísla soudělná, nesoudělná
Násobek, dělitel
Znaky dělitelnosti
Společný dělitel
Společný násobek
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OSV – rozvoj schopnosti poznávání,
kooperace, seberegulace




























Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Matematika a její aplikace

Matematika

7.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
zapisuje a uspořádá desetinná čísla na číselné ose a provádí
početní operace
určuje a používá násobky a dělitele
porovnává zlomky podle velikosti, rozšiřuje a krátí
sestrojuje trojúhelník podle věty (sss) a ověřuje sestrojení
trojúhelníku pomocí trojúhelníkové nerovnosti
sestrojuje výšky, těžnice trojúhelníku
počítá povrch a objem a využívá znalostí při řešení slovních úloh
z praxe
sčítá, odčítá, násobí a dělí zlomky
počítá se smíšenými čísly
upravuje složený zlomek na základní tvar
počítá slovní úlohy se zlomky
čte, zapisuje, porovnává a zobrazuje na číselné ose celá čísla
pracuje s čísly opačnými a určuje absolutní hodnotu a chápe její
geometrický význam
provádí zpaměti jednoduché početní operace s celými čísly
(sčítání, odčítání, násobení, dělení)
uspořádá racionální čísla, provádí početní operace s racionálními
čísly, zaokrouhluje
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace
celých a racionálních čísel
diskutuje o problémech při řešení úloh
učí se zvládat situace soutěže
dělí celek na části v daném poměru, zvětšuje a zmenšuje veličiny
v daném poměru
pracuje s měřítky map a plánů
určuje závislost přímé nebo nepřímé úměrnosti
zapisuje přímou nebo nepřímou úměrnost a zakreslí její graf
využívá trojčlenku
řeší slovní úlohy na přímou nebo nepřímou úměrnost
pracuje v týmu
používá základní pojmy procentového počtu
vyjadřuje část celku pomocí procent

Učivo - obsah
Opakování učiva 6. ročníku
Desetinná čísla
Dělitelnost přirozených čísel
Zlomky
Úhly
Trojúhelník
Kvádr, krychle

Mezipředmětové vztahy

Zlomky
Operace se zlomky

Racionální čísla
Čísla kladná a záporná
Racionální čísla

OSV – rozvoj schopnosti poznávání,
kooperace, seberegulace

Poměr

Zeměpis

Přímá a nepřímá úměrnost

OSV – kooperace
Procenta
Základ, procentová část, počet procent
promile
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řeší úlohy na procenta i pro případ, že procentová část je větší než
celek
využívá média jako zdroj informací
diskutuje o problému
rozlišuje shodné útvary
používá věty o shodnosti trojúhelníků (sss, sus, usu)
hledá samodružný bod
sestrojuje bod, přímku a obrazec ve středové souměrnosti
poznává útvary středově souměrné
rozlišuje a znázorňuje základní druhy čtyřúhelníků
určuje jejich základní vlastnosti
využívá jejich vlastnosti v konstrukčních úlohách
používá jednotky obsahu včetně převodů jednotek
počítá obvod a obsah čtyřúhelníků
řeší slovní úlohy z praxe pro výpočet O, S rovnoběžníku a
lichoběžníku
počítá obsah trojúhelníku
kreslí síť hranolů a zpětně vymodeluje hranol ze sítě
počítá povrch a objem hranolů
využívá znalostí (S,V) při řešení úloh

MV – kritické čtení
OSV – rozvoj schopnosti poznávání,
seberegulace
Shodnost
Shodná zobrazení
Středová souměrnost

Čtyřúhelníky
Rovnoběžník, lichoběžník

Výtvarná výchova

Hranol
Síť hranolů
Povrch, objem hranolů

Výtvarná výchova
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Matematika a její aplikace

Matematika

8.










Výstupy žáka ZŠ Mozartova
provádí operace s desetinnými čísly, se zlomky, s celými a
racionálními čísly
řeší úlohy na poměr, úměrnost a procenta
rozlišuje pojmy osová a středová souměrnost
a používá je
řeší konstrukční úlohy na sestrojení čtyřúhelníků
používá vzorce pro objem a povrch hranolu
určuje druhou mocninu a odmocninu
řeší úlohy z praxe na užití druhé mocniny a odmocniny
zná znění Pythagorovy věty
používá Pythagorovu větu v praxi
řeší úlohy vedoucí k užití Pythagorovy věty
určuje mocninu s přirozeným mocnitelem
provádí základní početní operace s mocninami
zapisuje číslo v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti
orientuje se v mocninách se záporným mocnitelem
určuje hodnoty číselných výrazů
zapisuje slovní text pomocí výrazů s proměnnými v jednoduchých
příkladech i s použitím příkladů z praxe
provádí operace s mnohočleny
upravuje výraz vytýkáním
používá vzorce ke zjednodušení výrazů
řeší jednoduché lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav,
dělá zkoušku správnosti
řeší složitější lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav
řeší úlohy (i z praxe) pomocí sestavení a vyřešení lineární rovnice
vyjadřuje neznámou ze vzorce
pracuje v týmu
počítá obvod a obsah kružnice, kruhu
využívá poznatky o kružnici v konstrukčních úlohách.
počítá povrch a objem válce, rýsuje síť
využívá znalostí (S,V) při řešení úloh




používá při rýsování základní pravidla
řeší konstrukční úlohy pomocí množin bodů dané vlastnosti






















Učivo - obsah

Mezipředmětové vztahy

Opakování

Druhá mocnina a odmocnina

Fyzika

Pythagorova věta

Mocniny s přirozeným mocnitelem

Fyzika

Výrazy
Mnohočleny

Fyzika

Lineární rovnice
Ekvivalentní úpravy

Fyzika, chemie

OSV – rozvoj schopnosti poznávání,
kooperace
Kruh, kružnice, válec
Délka kružnice, obsah kruhu
Vzájemná poloha přímky a kružnice, vzájemná poloha
dvou kružnic
Povrch a objem válce
Množiny bodů dané vlastnosti
Konstrukční úlohy
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Výtvarná výchova















sestrojuje tečnu ke kružnici v daném bodě, tečnu ke kružnici
z daného bodu ležícího vně kružnice
používá věty sss, sus, usu při konstrukci trojúhelníků
řeší konstrukční úlohy na sestrojení trojúhelníků a čtyřúhelníků
zadaných různými prvky
diskutuje při řešení úloh
provádí jednoduchá statistická šetření a zapisuje jejich výsledky
formou tabulky nebo do diagramu
čte tabulky, grafy a interpretuje jejich výsledky
určuje četnost jednotlivých hodnot
počítá aritmetický průměr
sestrojuje různé diagramy a grafy
využívá média jako zdroj informací
pracuje v týmu
diskutuje o problému
učí se zvládat situace soutěže a konkurence

Základy statistiky

OSV – rozvoj schopnosti poznávání,
seberegulace
Fyzika, zeměpis, občanská výchova

MV – kritické čtení
OSV – kooperace, seberegulace
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Matematika a její aplikace

Matematika

9.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
provádí základní početní operace s mocninami
využívá znalosti Pythagorovy věty při řešení úloh
provádí základní operace s mnohočleny
řeší rovnice pomocí ekvivalentních úprav
řeší slovní úlohy pomocí sestavení a vyřešení lineární rovnice
řeší konstrukční úlohy pomocí množin bodů dané vlastnosti
rozkládá mnohočlen na součin
určuje podmínky lomeného výrazu
krátí a rozšiřuje lomený výraz
sčítá, odčítá, násobí a dělí lomený výraz
určuje podobné útvary
určuje a používá poměr podobnosti
pracuje s větami o podobnosti trojúhelníků a aplikuje je
sestrojuje rovinný útvar podobný danému
používá poměr podobnosti při práci s mapami a plány
rozeznává funkci od jiných vztahů
určuje definiční obor funkce a množinu hodnot funkce
sestrojuje graf lineární funkce, nepřímé úměrnosti
pracuje s pojmem lineární funkce a využívá její vlastnosti
používá probrané funkce při řešení úloh z praxe
pracuje v týmu
řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli
řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
dosazovací metodou
řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
metodou sčítací
provádí zkoušku řešení
řeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými
řeší jednoduché slovní úlohy pomocí soustavy dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými
modeluje jehlan a kužel
sestrojuje síť jehlanu a kužele
používá vzorce na výpočet objemu a povrchu jehlanu a kužele při
řešení úloh

Učivo - obsah

Mezipředmětové vztahy

Opakování učiva

Lomené výrazy

Podobnost

Zeměpis – práce s mapou, měřítko

Funkce
Lineární funkce, nepřímá úměrnost.

Fyzika – závislosti fyzikálních veličin
OSV – rozvoj schopnosti poznávání,
kooperace

Lineární rovnice a jejich soustavy

Stereometrie
Jehlan, kužel, koule
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Fyzika, zeměpis













používá vzorce pro objem a povrch koule při řešení úloh z praxe
používá základní pojmy z oblasti goniometrických funkcí tg, sin
určuje hodnoty těchto funkcí pomocí tabulek
a kalkulátoru
používá základní pojmy z této oblasti – úrok, jistina, úroková
doba, úroková míra, úrokovací období
počítá úrok z dané jistiny za určité období při dané úrokové míře
určuje hledanou jistinu
provádí jednoduché úrokování
využívá média jako zdroj informací
pracuje ve skupině
diskutuje o problému
učí se zvládat situace soutěže a konkurence

Goniometrické funkce

Fyzika

Základy finanční matematiky

Občanská nauka – rozpočty, finance

MV – kritické čtení
OSV – kooperace, seberegulace, schopnosti
poznávání
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Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: INFORMATIKA
Charakteristika předmětu:
Předmět informatika dává prostor všem žákům porozumět tomu, jak funguje počítač a informační systémy. Zabývá se automatizací, programováním,
optimalizací činností, reprezentací dat v počítači, kódováním a modely popisujícími reálnou situaci nebo problém. Dává prostor pro praktické aktivní
činnosti a tvořivé učení se objevováním, spoluprací, řešením problémů, projektovou činností. Pomáhá porozumět světu kolem nich, jehož nedílnou součástí
digitální technologie jsou.
Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení s jeho složkami abstrakce, algoritmizace a dalšími. Praktickou činnost s tvorbou
jednotlivých typů dat a s aplikacemi vnímáme jako prostředek k získání zkušeností k tomu, aby žák mohl poznávat, jak počítač funguje, jak reprezentuje
data různého typu, jak pracují informační systémy a jaké problémy informatika řeší.
Škola klade důraz na rozvíjení digitální gramotnosti v ostatních předmětech, k tomu přispívá informatika svým specifickým dílem.
Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně. Výuka probíhá ve skupinách podle počtu PC
v učebnách informatiky. Výuka na 2. stupni navazuje na výuku 1. stupně.
Žáci si prohlubují získané vědomosti a dovednosti při práci s informačními a komunikačními technologiemi, zejména při využití výpočetní techniky a
internetu. Sledují vývojové trendy v oblasti hardware i software, učí se využívat možností, které jim nabízejí textové, tabulkové a grafické editory. Dokáží
odhadnout důležitost, věrohodnost a „nezávadnost“ obsahu zdrojů informací z internetu. Internet se pro žáky stává důležitým komunikačním prostředkem
při využití příslušných programů a nástrojů.
Z průřezových témat, která jsou zahrnuta v předmětu informatika, nalezneme zejména OSV (osobnostní a sociální výchova), MV (mediální výchova) a
EGS (výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech). Při výuce se využívají metody a formy práce založené převážně na individuálním
řešení problému, který může být součástí většího celku, zpracovávání informací a následné prezentaci vlastního řešení.
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Hodnocení sleduje schopnosti žáků realizovat získané dovednosti a vědomosti v praktických úlohách a jejich prezentaci.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto
poznávání využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu u jednotlivých programů, literaturu apod. Tím, že žáci mohou využívat
svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou.
Kompetence k řešení problémů
Žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními
technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více.
Vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce.
Kompetence komunikativní
Žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty. Při komunikaci se
učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.).
Kompetence sociální a personální
Při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový
harmonogram apod.
Žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí
se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný.
Kompetence občanské
Žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím,
že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...).
Při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými
cestami.
Kompetence pracovní
Žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou.
Žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst.
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Kompetence digitální
Získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají
konkrétní situaci a účelu.
Vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
Využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky
své práce
Chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika
jejich využívání
Předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci,
komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky
Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Informační a komunikační
technologie

Informatika

6.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
rozpozná zakódované informace kolem sebe
zakóduje a dekóduje znaky pomocí znakové sady
zašifruje a dešifruje text pomocí několika šifer
zakóduje v obrázku barvy více způsoby
zakóduje obrázek pomocí základní geometrických tvarů
zjednoduší zápis textu a obrázku, pomocí kontrolního součtu
ověří úplnost zápisu
ke kódování využívá i binární čísla
najde a opraví chyby u různých interpretací týchž dat (tabulka
versus graf)
odpoví na otázky na základě dat v tabulce
popíše pravidla uspořádání v existující tabulce
doplní podle pravidel do tabulky prvky, záznamy
navrhne tabulku pro záznam dat
propojí data z více tabulek či grafů

popíše pomocí modelu alespoň jeden informační systém, s
nímž ve škole aktivně pracují
pojmenuje role uživatelů a vymezí jejich činnosti a s tím
související práva
nainstaluje a odinstaluje aplikaci

Učivo - obsah

Kódování a šifrování dat a informací
Přenos informací, standardizované kódy
Znakové sady
Přenos dat, symetrická šifra
Identifikace barev, barevný model
Vektorová grafika
Zjednodušení zápisu, kontrolní součet
Binární kód, logické A a NEBO

Práce s daty
Data v grafu a tabulce
Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce
Kontrola hodnot v tabulce
Filtrování, řazení a třídění dat
Porovnání dat v tabulce a grafu
Řešení problémů s daty
Školní informační systém, uživatelé, činnosti, práva,
databázové relace

Informační systémy
Školní informační systém, uživatelé, činnosti, práva,
databázové relace

Počítače
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Mezipředmětové vztahy
Fyzika
Anglický jazyk
OSV – osobnostní rozvoj – rozvoj schopností,
poznávání, cvičení sebekontroly
a sebeovládání

Fyzika
Občanská výchova
Anglický jazyk
Český jazyk
Zeměpis
OSV– osobnostní rozvoj – rozvoj schopností,
poznávání, cvičení sebekontroly
a sebeovládání, kreativita

Občanská výchova
OSV– osobnostní rozvoj – rozvoj schopností,
poznávání, cvičení sebekontroly
a sebeovládání, kreativita
Český jazyk

●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

uloží textové, grafické, zvukové a multimediální soubory
vybere vhodný formát pro uložení dat
vytvoří jednoduchý model domácí sítě; popíše, která zařízení
jsou připojena do školní sítě
porovná různé metody zabezpečení účtů
spravuje sdílení souborů
pomocí modelu znázorní cestu e-mailové zprávy
zkontroluje, zda jsou části počítače správně propojeny,
nastavení systému či aplikace, ukončí program bez odezvy

Datové a programové soubory a jejich asociace v
operačním systému
Správa souborů, struktura složek
Instalace aplikací
Domácí a školní počítačová síť
Fungování a služby internetu
Princip e-mailu
Přístup k datům: metody zabezpečení přístupu, role
a přístupová práva (vidět obsah, číst obsah, měnit
obsah, měnit práva)
Postup při řešení problému s digitálním zařízením
(např. nepropojení, program bez odezvy, špatné
nastavení, hlášení / dialogová okna)

OSV– osobnostní rozvoj – rozvoj schopností,
poznávání, cvičení sebekontroly
a sebeovládání

zformátuje text, uloží a vytiskne dokument
zformátuje buňky, vytiskne a uloží sešit
Vloží nový snímek, vloží obrázek a text do prezentace

MS Office

Matematika
Fyzika
Český jazyk

MS Word – Seznámení, formáty textu, tisk, uložení
dokumentu
MS Excel – Formát buněk, listy, tisk, uložení sešitu
MS PowerPoint – Nový snímek, vložení obrázku a
textu, uložení souboru
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Informační a komunikační
technologie

Informatika

7.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
V blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví
program, dbá na jeho čitelnost a přehlednost
Po přečtení programu vysvětlí, co vykoná
Ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby
Používá cyklus s pevným počtem opakování, rozezná, zda má
být příkaz uvnitř nebo vně opakování
Vytváří vlastní bloky a používá je v dalších rogramech
Diskutuje různé programy pro řešení problému
Vybere z více možností vhodný program pro řešený problém
a svůj výběr zdůvodní
Vysvětlí známé modely jevů, situací, činností
V mapě a dalších schématech najde odpověď na otázku
Pomocí ohodnocených grafů řeší problémy
Pomocí orientovaných grafů řeší problémy
Vytvoří model, ve kterém znázorní více souběžných činností
v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví
přehledný program k vyřešení problému
po přečtení programu vysvětlí, co vykoná
ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby
používá podmínky pro ukončení opakování, rozezná, kdy je
podmínka splněna
spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav
vytváří vlastní bloky a používá je v dalších programech
diskutuje různé programy pro řešení problému
vybere z více možností vhodný program pro řešený problém a
svůj výběr zdůvodní
hotový program upraví pro řešení příbuzného problému
vloží odrážky, tabulku, vloží obrázek do dokumentu
vloží funkci, vzorec do buňky
vloží číslování, odrážky, tabulku a obrázek do snímku
v prezentaci
umí používat aplikaci výstřižky

Učivo - obsah

Programování – opakování a vlastní bloky
Vytvoření programu
Opakování
Podprogramy

Modelování pomocí grafů a schémat
Standardizovaná schémata a modely
Ohodnocené grafy, minimální cesta grafu, kostra grafu
Orientované grafy, automaty
Modely, paralelní činnost

Programování – podmínky, postavy a události
Opakování s podmínkou
Události, vstupy
Objekty a komunikace mezi nimi

MS Office
MS Word – číslování, odrážky, tabulky, vložení
obrázku
MS Excel – vzorce, funkce
MS PowerPoint – číslování, odrážky, tabulky, vložení
obrázku
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Mezipředmětové vztahy
Fyzika
Anglický jazyk
OSV – osobnostní rozvoj – rozvoj schopností,
poznávání, cvičení sebekontroly
a sebeovládání

Matematika
Fyzika
Český jazyk

Český jazyk
OSV– osobnostní rozvoj – rozvoj schopností,
poznávání, cvičení sebekontroly
a sebeovládání

Občanská výchova
Anglický jazyk
Český jazyk
Zeměpis
EGS - Objevujeme Evropu a svět – naše vlast
a Evropa
OSV– osobnostní rozvoj – rozvoj schopností,

poznávání, cvičení sebekontroly
a sebeovládání, kreativita
MV – fungování a vliv médií ve společnosti –
organizace a postavení médií ve společnosti
MV - stavba mediálních sdělení – příklady
stavby a uspořádání zpráv

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Informační a komunikační
technologie

Informatika

8.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví
přehledný program k vyřešení problému
po přečtení programu vysvětlí, co vykoná
ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby
používá podmínky pro větvení programu, rozezná, kdy je
podmínka splněna
spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav
používá souřadnice pro programování postav
používá parametry v blocích, ve vlastních blocích
vytvoří proměnnou, změní její hodnotu, přečte a použije její
hodnotu
diskutuje různé programy pro řešení problému
hotový program upraví pro řešení příbuzného problému
při tvorbě vzorců rozlišuje absolutní a relativní adresu buňky
používá k výpočtům funkce pracující s číselnými a textovými
vstupy (průměr, maximum, pořadí, zleva, délka, počet, když)
řeší problémy výpočtem s daty
připíše do tabulky dat nový záznam
seřadí tabulku dat podle daného kritéria (velikost, abecedně)
používá filtr na výběr dat z tabulky, sestaví kritérium pro
vyřešení úlohy
ověří hypotézu pomocí výpočtu, porovnáním nebo vizualizací
velkého množství dat
vloží a zformátuje záhlaví a zápatí do dokumentu
vloží a zformátuje graf do sešitu
vloží a nastaví přechody snímku a animace objektů na snímku

Učivo - obsah

Programování – větvení, parametry a
proměnné
Větvení programu, rozhodování
Grafický výstup, souřadnice
Podprogramy s parametry
Proměnné

Hromadné zpracování dat
Relativní a absolutní adresy buněk
Použití vzorců u různých typů dat
Funkce s číselnými vstupy
Funkce s textovými vstupy
Vkládání záznamu do databázové tabulky
Řazení dat v tabulce
Filtrování dat v tabulce
Zpracování výstupů z velkých souborů dat

MS Office
MS Word – Záhlaví a zápatí
MS Excel – grafy
MS PowerPoint – animace a přechody snímků
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Mezipředmětové vztahy
Fyzika
Anglický jazyk
OSV – osobnostní rozvoj – rozvoj schopností,
poznávání, cvičení sebekontroly
a sebeovládání

OSV – osobnostní rozvoj – rozvoj schopností,
poznávání, cvičení sebekontroly
a sebeovládání

Matematika
Fyzika
Český jazyk

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Informační a komunikační
technologie

Informatika

9.

●
●
●
●
●
●
●
●

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
řeší problémy sestavením algoritmu
v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví
přehledný program k vyřešení problému
ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby
diskutuje různé programy pro řešení problému
vybere z více možností vhodný program pro řešený problém a
svůj výběr zdůvodní
řeší problém jeho rozdělením na části pomocí vlastních bloků
hotový program upraví pro řešení příbuzného problému
zvažuje přístupnost vytvořeného programu různým skupinám
uživatelů a dopady na ně

Učivo - obsah

Programovací projekty
Programovací projekt a plán jeho realizace
Popsání problému
Testování, odladění, odstranění chyb
Pohyb v souřadnicích
Ovládání myší, posílání zpráv
Vytváření proměnné, seznamu, hodnoty prvků
seznamu
Nástroje zvuku, úpravy seznamu
Import a editace kostýmů, podmínky
Návrh postupu, klonování.
Animace kostýmů postav, události
Analýza a návrh hry, střídání pozadí, proměnné
Výrazy s proměnnou
Tvorba hry s ovládáním, více seznamů
Tvorba hry, příkazy hudby, proměnné a seznamy
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Mezipředmětové vztahy
Fyzika
Anglický jazyk
OSV – osobnostní rozvoj – rozvoj schopností,
poznávání, cvičení sebekontroly
a sebeovládání

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

pojmenuje části počítače a popíše, jak spolu souvisí
vysvětlí rozdíl mezi programovým a technickým vybavením
diskutuje o funkcích operačního systému a popíše stejné a
odlišné prvky některých z nich
na příkladu ukáže, jaký význam má komprese dat
popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, které
považuje za inovativní
na schematickém modelu popíše princip zasílání dat po
počítačové síti
vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují některé služby internetu
diskutuje o cílech a metodách hackerů
vytvoří myšlenkovou mapu prvků zabezpečení počítače a dat
diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu

Digitální technologie
Hardware a software
Složení současného počítače a principy fungování jeho
součástí
Operační systémy: funkce, typy, typické využití
Komprese a formáty souborů
Fungování nových technologií kolem mě (např. smart
technologie, virtuální realita, internet věcí, umělá
inteligence)

OSV – osobnostní rozvoj – rozvoj schopností,
poznávání, cvičení sebekontroly
a sebeovládání

Sítě
Typy, služby a význam počítačových sítí
Fungování sítě: klient, server, switch, paketový přenos
dat, IP adresa
Struktura a principy Internetu, datacentra, cloud
Web: fungování webu, webová stránka, webový server,
prohlížeč, odkaz/URL
Princip cloudové aplikace (např. e-mail, e-shop,
streamování)
Bezpečnost
Bezpečnostní rizika: útoky (cíle a metody útočníků),
nebezpečné aplikace a systémy
Zabezpečení počítače a dat: aktualizace, antivir,
firewall, zálohování a archivace dat
Digitální identita
Digitální stopa: sledování polohy zařízení, záznamy o
přihlašování a pohybu po internetu, sledování
komunikace, informace o uživateli v souboru
(metadata); sdílení a trvalost (nesmazatelnost) dat
Fungování a algoritmy sociálních sítí, vyhledávání a
cookies

●
●
●

umí napsat jednoduchý referát, využívá formáty text, vkládá
obrázky
umí používat vzorce průměr, součet, četnost
sestaví svoji prezentaci, využívá animace a přechody, formáty

MS Office
MS Word – tvorba referátu
MS Excel – statistické výpočty
MS PowerPoint – osobní prezentace, životopis

ZÁVĚREČNÉ PROJEKTY 6
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Matematika
Fyzika
Český jazyk

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: DĚJEPIS

Charakteristika:
Vyučovací předmět Dějepis je součástí vzdělávacího oblasti Člověk a společnost a je zařazen samostatně v 7. 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodin
týdně, v 6. ročníku 1 hodina týdně. Jeho cílem je: rozvoj vlastního historického vědomí, vnímání hlavních vývojových linií, chápání souvislostí dějinných
procesů a událostí, chápání kulturních rozmanitostí světa, poznávání základu regionální historie. Tomu napomáhají úzké vazby na další předměty –
literatura, výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis a občanská výchova. Žák je veden k samostatné práci, k práci ve skupině. Učí se vyhledávat,
srovnávat, analyzovat, kriticky hodnotit a zpracovávat informace z různých zdrojů. Učí se vytvářet vlastní názor – obhajovat ho a korigovat v diskusi. Při
hodnocení se přihlíží zejména ke schopnosti využít dovedností a vědomostí při řešení konkrétních problémů. Do předmětu Dějepis jsou průběžně a vhodně
zařazována tato průřezová témata: OSV, VDO, EGS, MKV, MV, EV.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů, vede žáky k užívání správné terminologie, zadává úkoly, které
vyžadují využití poznatků z různých předmětů, vede k zamyšlení nad historickým vývojem.
Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a
v praktickém životě, operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých
vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy.
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Kompetence k řešení problémů
Učitel zařazuje rozmanité aktivity (diskuse, výklad, kreslení, řešení problémů, technika), metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením,
vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování.
Žák vyhledává informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti. Samostatně
řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit.
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování, zařazuje do výuky diskuzi, vede žáky k věcnému argumentování, k práci s různými typy textů,
k využívání informačních a komunikačních prostředků.
Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, zapojuje se do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, rozumí různým
typům textů a záznamů, obrazových materiálů, využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním
světem.
Kompetence sociální a personální
Učitel vytváří příznivé klima třídy, dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá.
Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu
efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu.
Kompetence občanské
Učitel reflektuje při výuce společenské i přírodní dění, vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé, motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů
lišících se od jejich vlastních, pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví.
Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení,
uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy,
respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost,
aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit.
Kompetence pracovní
Učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality práce, umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat, vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi.
Žák dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, využívá svých znalostí v běžné praxi.
Kompetence digitální
Učitel seznamuje žáky s dostupnými aplikacemi a službami, které žák využívá při učení. Nabízí žákům množství zdrojů, představuje je a seznamuje žáky
s jejich výhodami a nevýhodami. Učitel vede žáky při tvorbě digitálních obsahů, reflektuje jejich práci a nabízí možnosti dalšího vývoje.
Žák kriticky hodnotí nabízené zdroje a vybírá vhodné pro proces učení a získávání informací. Žák chápe význam digitálních technologií pro usnadnění
práce, ale i jejich rizika. Zamýšlí se nad zneužitím digitálních technologií v souvislosti s konkrétními příklady z minulosti. Žák vytváří digitální obsahy a
realizuje jejich prezentaci.
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a společnost

Dějepis

6.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných
poznatků
 uvede příklady zdrojů informací o minulosti
 pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány
 orientuje se na časové ose a v historické mapě
 řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
 charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální
a duchovní kulturu
 objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů
pro lidskou společnost






Učivo - obsah
Člověk v dějinách
- význam zkoumání dějin, historikova práce
- získávání informací o dějinách; historické prameny,
pomocné vědy historické
- historický čas a prostor, časová osa, letopočty

Pravěk (Počátky lidské společnosti)
- dělení pravěku
- způsob života jednotlivých vývojových typů člověka
- člověk a lidská společnost v pravěku
- přínos zpracovávání a používání kovů

Starověk (Nejstarší civilizace; kořeny evropské kultury)
- nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz
rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem
- život ve starověkých civilizacích
prvních velkých zemědělských civilizací
- antické Řecko a Řím
uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí
- střední Evropa a její styky s antickým Středomořím
světového kulturního dědictví
- vybrané národy v období starověku
demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury
porovná formy vlády a postavení společenských skupin
- projekt: Evropské státy za olympijským vítězstvím
v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie
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Mezipředmětové vztahy
matematika, občanská výchova, český jazyk
MV – význam a použití pramenů, interpretace
historických faktů

občanská výchova, zeměpis, výtvarná výchova
OSV – komunikace, soc. dovednosti, mezilidské
vztahy, rozvoj schopností, poznávání
VDO – život v pravěké společnosti, soužití lidí a
jeho pravidla
EGS – pravěk na území Evropy
MKV – počátky lidské kultury
EV – využívání a přetváření přírody pravěkým
člověkem

výtvarná výchova, občanská výchova, zeměpis,
český jazyk
OSV – sociální rozvoj, mezilidské vztahy, lidská
práva jako regulátor vztahů
VDO – principy demokracie jako formy vlády
a způsobu rozhodování – demokracie, diktatura,
anarchie
EGS – evropský i mimoevropský starověký svět
MKV – antická kultura
EV – využívání a přetváření přírody v období
starověku

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a společnost

Dějepis

7.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova













Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Středověk – raný a vrcholný (Křesťanství a středověká Evropa)
výtvarná výchova, český jazyk, občanská výchova,
- nový etnický obraz Evropy
popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala
hudební výchova
- proces stěhování národů
v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států
objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu - protínání kultur, vliv islámu
OSV – sociální rozvoj, mezilidské vztahy, lidská
- utváření států ve východoevropském
a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech
práva jako regulátor vztahů
a západoevropském kulturním okruhu a jejich
vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka,
VDO – počátky českého státu, formy vlády
specifický
vývoj
konflikty mezi světskou a církevní mocí
EGS – jsme Evropané – kořeny a zdroje evropské
první
státní
útvary
na
našem
území,
český
stát,
ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti,
civilizace
jejich
vnitřní
vývoj
a
postavení
v
Evropě
uvede příklady románské a gotické kultury
MKV – etnický původ, rovnocennost všech
- křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy
etnických skupin a kultur
- struktura středověké společnosti, funkce
EV – feudální společnost
jednotlivých vrstev
MV – působení a vliv autorit a věrouk
- kultura středověké společnosti – románské
a gotické umění a vzdělanost
Středověk – pozdní a Novověk před VFR (Objevy a dobývání; počátky nové doby)
český jazyk, výtvarná výchova, hudební výchova,
- renesance, humanismus, husitství, reformace
vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové
občanská výchova, zeměpis
a jejich šíření Evropou
myšlenky žádající reformu církve
- zámořské objevy a počátky dobývání světa
vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní
OSV – sociální rozvoj, myšlenky humanismus a
- český stát a velmoci v 15. – 17. století
život
změny vnímání jedince
- barokní kultura
popíše průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky
VDO – formy vlády, podíl na chodu státu
objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy a jeho
EGS – jsme Evropané, život v Evropě
projekt:
Husitství
postavení uvnitř habsburské monarchie
MKV – etnický původ, potkávání se různých skupin
objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její
lidí – národů, etnik, kultur
důsledky
EV – kolonizace
rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede
MV – šíření informací
jejich představitele a příklady významných kulturních památek

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a společnost

Dějepis

8.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické

Učivo - obsah
Novověk po VFR (Modernizace společnosti)
- osvícenství, klasicismus
- Velká francouzská revoluce a napoleonské období, jejich vliv na
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Mezipředmětové vztahy
občanská výchova, hudební výchova,
výtvarná výchova, český jazyk

a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které
charakterizují modernizaci společnosti
 objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a
napoleonských válek a rozbití starých společenských
struktur v Evropě
 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého
národa v souvislosti s národními hnutími vybraných
evropských národů
 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy
a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost
vedla; charakterizuje soupeření mezi velmocemi
a vymezí význam kolonií

Evropu a svět; vznik a vývoj USA
- industrializace a její důsledky pro společnost; sociální otázka
- národní hnutí velkých a malých národů; utváření novodobého českého
národa
- projekt: České národní obrození
- revoluce 19. století jako prostředek řešení politických, sociálních
a národnostních problémů
- politické proudy (konzervativismus, liberalismus, demokratismus,
socialismus), ústava, politické strany, občanská práva
- kulturní rozrůzněnost doby
- konflikty mezi velmocemi, kolonialismus

OSV – základní lidská práva,
komunikace, svobody, sociální otázky a
problémy
VDO – občanská společnost, ideály
revoluce, politické proudy
EGS – evropská společnost, národně
politická hnutí v Evropě
MKV – kulturní a národní rozmanitost
EV – kolonialismus, modernizace a
vliv industrializace a válečných
konfliktů na přírodu
MV – vliv obrozeneckých, politických,
sociálních a emancipačních proudů

- první světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a společnost

Dějepis

9.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových
válkách a jeho důsledky
 rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich
nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech
a důsledky jejich existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu
totalitarismu a vypjatého nacionalismu
 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských práv
 zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech
a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní
prostředí

 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede
příklady střetávání obou bloků

Učivo - obsah
Moderní doba
- nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě; vznik
Československa, jeho hospodářsko-politický vývoj, sociální
a národnostní problémy
- projekt: Československá republika
- mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech;
totalitní systémy –komunismus, fašismus, nacismus – důsledky pro
Československo a svět
- druhá světová válka, holocaust; situace v našich zemích, domácí
a zahraniční odboj; politické, mocenské a ekonomické důsledky
války

Moderní doba (Rozdělený a integrující svět)
- studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků
reprezentovaných supervelmocemi; politické, hospodářské,
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Mezipředmětové vztahy
občanská výchova, zeměpis, český
jazyk
OSV – společenské problémy, vliv
autoritářských systémů, lidská práva,
svoboda slova, seberealizace
VDO – vznik Československé
republiky, radikalizace, totalita,
demokracie, lidská práva
EGS – celosvětové problémy
MKV – národnostní menšiny,
rasismus, xenofobie, antisemitismus
EV – vliv válečných konfliktů
MV – propaganda

český jazyk, výtvarná výchova,
hudební výchova, zeměpis, občanská

 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody
euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce
 posoudí postavení rozvojových zemí
 prokáže základní orientaci v problémech současného světa

sociální a ideologické soupeření
- vnitřní situace v zemích východního a západního bloku
- vývoj Československa a od roku 1945 do roku 1989, vznik České
republiky
- rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět
- problémy současnosti
- věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje; sport a zábava
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výchova
OSV – komunikace, sociální
skupiny, svoboda slova
VDO – ČSR a komunismus, Listina
práv a svobod, Charta 77, formy
vlády
EGS – východ proti západu, NATO,
Varšavská smlouva, revoluce 1989,
začlenění ČR do integračního
procesu, vstup do EU
MKV – kulturní vývoj
EV – zásahy do přírodních poměrů
MV – sdělovací prostředky a politika

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA
Charakteristika:
Vyučovací předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a vyučuje se v 6. až 9. ročníku jednu hodinu týdně. Předmět
navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Zaměřuje se především na postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáka, na utváření vztahu
žáků ke skutečnosti, seznamuje žáky se vztahy v rodině, společnosti, s hospodářským životem a činností státních orgánů. Vede žáky k formování vlastních
postojů k životu, k sebepoznání a sebehodnocení a k formování odpovědnosti za vlastní život.
Do předmětu jsou integrována tato průřezová témata: OSV, VDO, EGS, MKV, EV a MV.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Formy a metody realizace
Učitel využívá skupinovou práci žáků, diskusi, výklad, samostatnou práci žáků, soutěže, testy, projekty, PC, video a dotazníky.
Kompetence k učení
Žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších celků. Učitel vede žáky k ověřování důsledků,
k poskytování metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům, zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
Kompetence k řešení problémů
Žáci tvořivě přistupují k řešení problému, vyhledávají vhodné informace, pracují s nimi a nalézají řešení, umí kriticky myslet a jsou schopni hájit svá
rozhodnutí.
Učitel vede žáky ke kladení otevřených otázek
Kompetence komunikativní
Žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně, naslouchají promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují, komunikují na
odpovídající úrovni, užívají ke komunikaci vhodné technologie.
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Učitel má zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků, vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu, podněcuje je k argumentaci, vytváří
příležitosti pro komunikaci mezi žáky.
Kompetence sociální a personální
Žáci spolupracují v týmu, vzájemně si naslouchají a pomáhají, upevňují dobré mezilidské vztahy, učí se hodnotit svoji práci i práci ostatních. Učitel hodnotí
žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok, vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti.
Kompetence občanské
Žáci znají obecné morální zákony a jsou vedeni k jejich dodržování, respektují názory ostatních, formují své volní a charakterové rysy, učí se zodpovědně
rozhodovat podle dané situace.
Učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů.
Kompetence pracovní
Žáci jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce, k dodávání sebedůvěry, podle potřeby k vzájemné pomoci při cestě ke správnému řešení, jsou
vedeni ke správnému způsobu používání techniky a vybavení.
Kompetence digitální
Žáci získávají, vyhledávají, kriticky posuzují, spravují a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní
situaci a účelu. Využívají digitální technologie, aby si usnadnili práci, zautomatizovali rutinní činnosti, zefektivnili či zjednodušili své pracovní postupy a zkvalitnili
výsledky své práce.
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a společnost

Občanská výchova

6.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
orientuje se v kalendáři
vysvětlí původ a způsoby dodržování některých svátků

vysvětlí pojem domova z hlediska své příslušnosti k rodině, obci,
regionu, vlasti
vytváří si osobní vztah ke svému domovu a jeho okolí



objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich
používání



sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a
výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží
nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti







rozpozná, kdy člověk potřebuje pomoc druhého
rozliší instituce, na které se může obrátit (popř. patřičná telefonní
čísla)
vysvětlí, proč je výhodné vzájemně spolupracovat
spolupracuje ve skupině a přebírá odpovědnost za společné úkoly,
činnosti či práce
vhodně usměrňuje své jednání a chování na základě
sebehodnocení

Učivo - obsah
Rok v jeho proměnách
kalendář, letopočty, svátky, tradice, přísloví, pořekadla

Vlast, obec, region, kraj
pojem domov
prostředí domova
bydliště a jeho okolí
státní orgány města
státní symboly, památky
hlavní město Praha
Hospodaření domácnosti

Činnosti lidí
dělba práce, spolupráce
Linka bezpečí, morálka
pravidla chování
přirozené sociální rozdíly mezi lidmi
rovnost a nerovnost
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Mezipředmětové vztahy
Matematika,
Český jazyk, Dějepis
EGS
Evropa a svět nás zajímá, zvyky a tradice
národů Evropy
Výchova ke zdraví, Zeměpis, Dějepis
VDO
- Formy účasti občanů v politickém životě,
obec jako základní jednotka samosprávy státu
Výchova ke zdraví,
Český jazyk – literatura,
Matematika

VDO
Morální rozvoj: (školní řád)
občan, občanská společnost a stát,
odpovědnost za postoje a činy
Český jazyk, Dějepis
OSV
Osobní rozvoj: rozvoj schopností, poznání
Sociální rozvoj: Poznávání lidí, výhoda
odlišností, chyby při poznávání lidí
MKV
Lidské vztahy, slušné chování (školní řád )

























Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a společnost

Občanská výchova

7.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
vysvětlí pojem národ
orientuje se ve významných historických meznících v dějinách
národa
jmenuje příklady významných osobností, které proslavily náš
národ
zná příklady typických zvyklostí a tradic, kultury
chápe význam slova předsudek
toleruje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve
společnosti

Učivo - obsah
Národ
národní bohatství
významné osobnosti
kultura národa
národnostní menšiny

Mezipředmětové vztahy
Dějepis, Český jazyk, Přírodopis, Zeměpis

rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu

Vlast - pojem vlast
státní svátky
Hospodářský život
duchovní a věcné hodnoty
majetek, vlastnictví
ochrana majetku
rozpočet, příjmy a výdaje

Dějepis, Český jazyk, Hudební výchova

rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního
vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady

chápe, ze kterých zdrojů pochází příjmy jedince, obce, státu
chápe potřebu ochrany a péče o majetek
sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, zná pojmy příjmy a
výdaje hlavní, pravidelné a jednorázové
objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového
rozpočtu domácnosti
rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná
jejich znaky
objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro
každodenní život občanů
rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede
jejich příklady
objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí,
zaujímá tolerantní postoje k menšinám

víra a světová náboženství



charakterizuje prostředky komunikace
kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k
působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí
využívá média jako zdroj



uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých

VDO
Občan, občanská společnost a stát,
principy soužití s minulostí

Člověk a stát
formy států
demokracie

Lidská setkání
hodnoty a tradice
podoby a projevy kultur a náboženství
mezinárodní dny

Dějepis, Zeměpis, Výchova ke zdraví

Kulturní život
masová kultura
veřejné mínění
propaganda
reklama
Morálka, zásady lidského soužití, vztahy mezi lidmi

MV
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality, rozdíl mezi reklamou a zprávou,
fungování médií

- 185 -

Výchova ke zdraví, Dějepis



životních situacích
rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické
projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům
lidské nesnášenlivosti

OSV
Osobní rozvoj: rozvoj schopností, poznání
Sociální rozvoj: poznání lidí
Komunikace: asertivní komunikace
Morální rozvoj: řešení problémů,
rozhodovací dovednosti, řešení problémů v
pubertě, mezilidské vztahy
VDO
Morální rozvoj, školní řád
MKV
Lidské vztahy: slušné chování (školní řád )
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a společnost

Občanská výchova

8.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
















objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní
osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s
druhými lidmi i kvalitu života
posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i
společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a
překonávání překážek
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání
popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky
a pěstovat zdravou sebedůvěru

rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické
projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům
lidské nesnášenlivosti

rozlišuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých
životních situacích
vysvětlí, proč je důležitá vzájemná solidarita
chápe důležitost obrany proti agresi a manipulaci

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
rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i
jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se
podílejí na správě obcí, krajů a státu
vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a
uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní
život občanů
rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede
příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů

Učivo - obsah
Člověk jako jedinec
osobnost
charakter, vlastnosti, dovednosti svědomí sebepoznání
sebehodnocení, sebekritika
vůle
potřeby, myšlení
cit, rozum, emoce
stres
člověk a citový život
sociální role, pozice
odpovědnost, solidarita

Vztahy mezi lidmi
přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a
nerovnost, rovné postavení mužů a žen; lidská
solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve
společnosti
typy a druhy komunikace
mimika
znaková řeč
zdravotní a sociální péče
Hospodářství
tržní hospodářství
inflace
Člověk a právo
Právo a spravedlnost
základní lidská práva
diskriminace
Ústava, státní moc
právní řád ČR
orgány právní ochrany občanů
právní norma
protiprávní jednání
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Mezipředmětové vztahy
Český jazyk, Výchova ke zdraví, Dějepis,
Zeměpis
OSV
Osobní postoj
rozvoj schopností, poznávání,
sebepoznání
a sebepojetí,
seberegulace
a sebeorganizace, psychohygiena (stres),
jak zvládat stres
Morální rozvoj:
řešení problémů
v pubertě
OSV
Sociální rozvoj
poznávání lidí,
odlišnosti,
chyby při poznávání lidí
Komunikace
řeč těla, dovednost komunikační obrany proti
agresi a manipulaci

Dějepis
OSV
Sociální rozvoj
mezilidské vztahy (lidské práva jako regulátor
vztahů)
VDO
Občan, občanská společnost a stát

trestní postižitelnost
právo v každodenním životě

Práva a povinnosti občana

MKV
Etnický původ
odlišnosti, ale i rovnost lidí
OSV
Osobní rozvoj, organizace volného času



chápe důležitost lidské solidarity

Člověk jako občan
státní občanství, národnostní menšiny, uprchlíci



posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i
společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a
překonávání překážek

Osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní
perspektiva,
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Společenské vědy

Občanská výchova

9.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
chápe státoprávní uspořádání ČR
chápe smysl účasti občanů na správě obce
jednoduše vysvětlí průběh a význam komunálních voleb
vysvětlí rozdíl mezi pojmy samospráva a státní správa
ví, kde je místní obecní úřad a jaké jsou povinnosti úředníků
vyjmenuje některé výhody členství v EU

Učivo - obsah
Občan obce, státu, EU
život v obci
jednání na úřadech
státní občanství
imigrace
výhody členství
v EU

Mezipředmětové vztahy
OSV
Morální rozvoj:
charitativní činnost
EGS
Jsme Evropané:
evropská integrace
VDO
Formy participace občanů v politickém
životě:
demokratické volby
OSV
Sociální rozvoj:
mezilidské vztahy, empatie
Morální rozvoj:
hodnoty, postoje, odpovědnost, spolehlivost

přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a
respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam
ochrany lidských práv a svobod
objasní význam právní úpravy důležitých vztahů –vlastnictví,
pracovní poměr, manželství
uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní
vztahy –osobní přeprava, koupě, oprava či pronájem věci
dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje
si rizika jejich porušování
diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání

Člověk, stát a právo
odvětví práva ČR
občansko-právní vztahy
vlastnictví, majetek
ochrana majetku
smlouvy
orgány právní ochrany, dodržování zákonů
přestupky a správní řízení
soudnictví
děti a paragrafy
korupce

vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí,
vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější
druhy pojištění a navrhne, kdy je využít
uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými
prostředky a způsoby krytí deficitu
rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých
oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků
ze státního rozpočtu

Hospodaření
rozpočet
peníze
pojištění
banky
úroky

Matematika

uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj
osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky
objasní souvislosti globálních a lokálních problémů

Globální svět
problémy současného světa
ohrožení životního prostředí
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Dějepis, Zeměpis, Chemie, Přírodopis
EGS
Jsme Evropané:

VDO
Občan, občanská společnost a stát:
práva a povinnosti
OSV
Sociální rozvoj:
lidská práva jako regulátor vztahů
Morální rozvoj
řešení problémů
a rozhodovací dovednosti





popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů,
uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů
jejich uplatňování

globalizace, populace, ekologická stopa

evropská integrace
MKV
Etnický původ:
odlišnosti, ale i rovnost lidí
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Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: FYZIKA

Charakteristika:
Vyučovací předmět Fyzika je zařazen samostatně v 6. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně, v 7. – 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodin týdně.
Při studiu tohoto předmětu se předpokládá, že žák zvládl očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Je důležité, aby uměl pracovat s
jednoduchými pomůckami, dokázal vyhodnocovat zjištěné poznatky. Uměl se prosadit v týmové práci tak, aby nepotlačoval činnost ostatních členů týmu a
zároveň do výsledku uměl zařadit to, v čem vyniká.
Obsahem vzdělávacího oboru fyzika je zkoumání převážně přírodních jevů v závislosti se změnami probíhajícími v prostoru a čase – jako je pohyb těles,
elektromagnetické a světelné jevy, účinky síly a silových polí, rozpoznávání různých druhů energií a možnosti jejich využití, utváření uceleného pohledu na
vesmír a jeho vývoj. Vzdělávací obsah směřuje k tomu, aby si žáci uvědomili souvislosti mezi jevy probíhajícími v přírodě i možnost pozitivního
ovlivňování, které by vedlo k optimálnímu soužití člověka s přírodou.
Při studiu fyziky se rozvíjí osobnostní a sociální výchova žáka. Především schopnost soustředit se, samostatně i ve skupině řešit problém, získávat
dovednosti formou práce ve skupinách i samostatně, schopnost podílet se na výsledku, ocenit činnost ostatních.
Hodnocení žáka vychází z jeho schopnosti aplikovat získané vědomosti a znalosti. Posuzuje se také jeho schopnost pracovat s různými zdroji (internet,
odborná literatura, informace z medií apod.). Schopnost členit poznatky na důležité a méně důležité. Samostatně se vyjadřovat a vysvětlovat. Manuální
zručnost při práci s měřiči a míra přesnosti.

Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV – rozvíjení dovedností , schopností, poznávání, cvičení sebekontroly, sebeovládání.
EV – posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby elektrické energie, klady a zápory jaderné energetiky.
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací, k používání odborné terminologie, k samostatnému měření, experimentování a
porovnávání získaných informací, k nalézání souvislostí mezi získanými daty.
Kompetence k řešení problémů
Učitel zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu
jeho řešení, vyhodnocení získaných dat.
Kompetence komunikativní
Práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi.
Učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě.
Kompetence sociální a personální
Využívání skupinového vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů.
Učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti, vede žáky k ochotě pomoci.
Kompetence občanské
Učitel vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých energetických zdrojů, podněcuje žáky k upřednostňování
obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě (např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb).
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními.
Kompetence digitální
Učitel vede žáky k používání digitálních zařízení, aplikací. Žák využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zefektivnil či zjednodušil své pracovní
postupy a zkvalitnil výsledky své práce.

- 192 -

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a příroda

Fyzika

6.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
























vysvětlí rozdíl mezi vlastnostmi látek pevných, kapalných a
plynných
rozlišuje termín těleso a látka
objasní na příkladech, kdy dochází k vzájemnému silovému
působení těles
chápe důležitost působení gravitačního pole Země na život na této
planetě
změří siloměrem velikost síly
vysvětlí a pokusně dokáže jev – difuzi
objasní pomocí částicové stavby rozpínavost plynů, tekutost
kapalin
i plynů a stálý tvar krystalických látek
zná složení atomu
vyhledává prvky v periodické soustavě prvků
zelektruje těleso třením, dotykem a tento jev vysvětlí
určuje, jak se budou k sobě navzájem chovat zelektrovaná tělesa
porovnává vlastnosti silového gravitačního a elektrického pole
rozlišuje na magnetu magnetické póly, netečné pásmo
pokusně znázorňuje magnetické pole a znázorňuje ho indukčním
čarami
měří rozměry obdélníkové plochy i hranolů
určí objem tělesa odměrným válcem
určí hmotnost tělesa
volí při všech činnostech vhodné měřidlo
určuje hustotu pevného i kapalného tělesa na základě změřených
veličin
používá odvozeného vzorce pro výpočet hustoty k výpočtu
hmotnosti i objemu
převádí jednotky času, měří čas
vysvětluje důsledky změn objemu těles při změnách teploty

Učivo - obsah
VLASTNOSTI LÁTEK A TĚLES
Stavba látek – látky pevné, kapalné a plynné

Mezipředmětové vztahy
Přírodopis

Vzájemné působení těles
Síla, gravitační síla a gravitační pole
Měření síly

Zeměpis

Částicová stavba látek
Vzájemné silové působení částic
Atomy a molekuly

OSV – osobnostní rozvoj – rozvoj schopností,
poznávání

Elektrické vlastnosti látek
Elektrování těles
Elektrické pole, elektrická síla
Magnetické vlastnosti látek
Magnety přírodní a umělé
Magnetické póly
Magnetické pole, mag. pole Země
Magnetizace látky, magnetická síla
Měření fyzikálních veličin
Délka,základní jednotka,odvozené jednotky
Objem
Hmotnost
Hustota
Výpočet hmotnosti a objemu

OSV– osobnostní rozvoj – rozvoj schopností,
poznávání, cvičení sebekontroly a sebeovládání

Jednotky času
Změna objemu pevných, kapalných a plynných těles při
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Matematika

Zeměpis

Matematika
OSV– osobnostní rozvoj – rozvoj schopností,
poznávání, cvičení sebekontroly a sebeovládání
Matematika
Přírodopis
Matematika



změří teplotu kapalného tělesa a tělesnou teplotu

zahřívání a ochlazování
Měření teploty
Změna teploty vzduchu v průběhu času
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Vzdělávací oblast

Člověk a příroda

Vyučovací předmět

Ročník

Fyzika

7.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova






















Učivo - obsah
POHYB A SÍLA
Pohyb tělesa
vysvětlí pojem relativní v souvislosti s klidem a pohybem těles
Pohyb a klid tělesa vzhledem k vztažné soustavě.
popisuje a odlišuje pohyb podle tvaru trajektorie
Pohyb posuvný a otáčivý.
Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
odlišuje pohyb rovnoměrný od pohybu nerovnoměrného
Rychlost rovnoměrného pohybu
používá vzorec pro výpočet rychlosti, dráhy a času
Odvození vzorce pro výpočet rychlosti, jednotky rychlosti
a převodní vztahy
Graf přímé úměrnosti dráhy a času při rovnoměrném
užívá grafu k zjišťování rychlosti i dráhy a času
pohybu
popisuje souvislost mezi gravitační silou Země a hmotností tělesa Síla
Síla-vzájemné silové působení, gravitační síla a hmotnost.
rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla
Znázornění síly, skládání sil v jedné přímce. Těžiště
určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na
těleso, jejich velikosti, směry a výslednici
určuje experimentálně těžiště tělesa
Deformační účinky síly
počítá velikost tlaku a tlakové síly
chápe tlak jako fyzikální veličinu, kterou lze měnit podle potřeby Tlaková síla, tlak, tlak v praxi
Tření. Třecí síla v praxi
experimentálně určuje velikost třecí síly
určuje, kdy je nutné třecí sílu zvětšit a zmenšit
stanoví význam Pascalova zákona v souvislosti s hydraulickými
zařízeními
vysvětluje důsledky působení gravitační síly Země na kapalinu
výpočtem určuje velikost hydrostatického tlaku.
určuje velikost vztlakové síly v kapalině výpočtem
i experimentálně
aplikuje Archimédův zákon i pro plyny
vysvětluje atmosférický tlak

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ
Mechanické vlastnosti kapalin. Přenášení tlaku
v kapalinách. Užití výsledků Pascalova zákona
Působení gravitační síly na kapalinu v klidu-hydrost. tlak.
síla, hydrostatický tlak
Archimedův zákon,vztlaková síla
Mechanické vlastnosti plynů –Archimedův zákon pro
plyny. Souvislost atmosférického tlaku s některými
procesy v atmosféře.
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Mezipředmětové vztahy
Zeměpis - pohyb planet kolem Slunce. Pohyb
Slunce v Mléčné dráze
Matematika – měření délky
Matematika- úlohy o pohybu

Matematika - konstrukce grafů
Matematika – přesnost při rýsování úseček
Výtvarná výchova – mechanické hračky –
těžiště
OSV – osobnostní rozvoj – rozvoj schopností,
poznávání, cvičení sebekontroly a sebeovládání
Matematika
Matematika
OSV– osobnostní rozvoj – rozvoj schopností,
poznávání, cvičení sebekontroly a sebeovládání
Matematika

Zeměpis

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a příroda

Fyzika

8.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova

Učivo - obsah

Mezipředmětové vztahy

PRÁCE. ENERGIE. TEPLO.


Využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a
časem

Práce.Výkon.




určuje na čem závisí velikost pohybové energie tělesa
početně určuje velikost polohové energie

Pohybová a polohová energie.






vysvětluje pojem vnitřní energie tělesa a tepelná výměna
používá termíny – tepelný vodič,tepelný izolant
odlišuje termín teplo od teploty
zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických
zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí

Vnitřní energie tělesa.Teplo.Tepelná výměna.

Chemie




popisuje jednotlivé změny skupenství
pracuje s fyzikálními tabulkami

Změny skupenství látky. Tání a tuhnutí. Vypařování.
Var. Kapalnění.

Alternativní zdroje energie – ekologie.
EV - základní podmínky života – energie




vysvětluje působení elektrického pole na vodič i izolant
srovnává vlastnosti gravitačního a elektrického pole

ELEKTRICKÉ JEVY
Elektrický náboj. Elektrické pole. Elektrické
vlastnosti látek. Jednotka elektrického náboje. Vodič a
izolant v elektrickém poli. Siločáry elektrického pole.






zapojuje ampérmetr do obvodu a určuje velikost I
měří velikost elektrického napětí
vysvětluje elektrický odpor jako vlastnost vodiče
sestaví podle schématu elektrický obvod

Elektrický proud.
Elektrický obvod.
Elektrické napětí.
Elektrický odpor.
Zapojení spotřebičů za sebou.
Zapojení spotřebičů vedle sebe.
Elektrická energie, elektrický výkon.
ZVUKOVÉ JEVY
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OSV– osobnostní rozvoj – rozvoj schopností,
poznávání, cvičení sebekontroly a sebeovládání




určuje nutné podmínky pro vznik a šíření zvuku
chápe nutnost ochrany organismu před přílišným hlukem

Zvukové jevy,šíření zvuku, odraz zvuku, ochrana před
nadměrným hlukem. Tón.
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Přírodopis

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a příroda

Fyzika

9.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova








určuje severní a jižní pól cívky, kterou prochází el.proud
vysvětluje činnost elektromotoru
využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na
magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole
v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
objasňuje vznik střídavého napětí
vysvětluje činnost transformátoru
chápe princip výroby elektrické energie




rozlišuje vodič, izolant a polovodič
vysvětluje podstatu vedení el.proudu v různých látkách



vysvětluje rozdílné vlastnosti ektromag. vln o různých vlnových
délkách a jejich využití v praxi

Učivo - obsah
ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY
Elektromagnetické jevy – magnetické pole cívky,
kterou prochází el. proud. Elektromotor.
Elektromagnetická indukce.
Změna magnetického pole cívky

Mezipředmětové vztahy

Zeměpis

Střídavý proud.Časový průběh stříd. napětí a proudu.
Transformátory.
Rozvodná elektrická síť.

EV - základní podmínky života – energie

Vedení el.proudu v kapalinách, plynech,
polovodičích.
Polovodičové materiály, jejich využití. Dioda.
Bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji
a zařízeními.
Elektromagnetické záření.

Chemie

SVĚTELNÉ JEVY






Přímočaré šíření světla
Optika – zdroje světla, šíření světla, rychlost světla
Slunce – přirozený zdroj světla i tepla
využívá zákon o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém Odraz světla
Zákon odrazu světla, zrcadla dutá i kulová
prostředí a zákon odrazu světla při řešení problémů a úloh
rozlišuje mezi zdrojem světla a tělesem,které světlo pouze odráží
vysvětluje zatmění Slunce a Měsíce

rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích,
zda se světlo bude lámat ke kolmici, či od kolmice, a využívá této
skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami

Lom světla. Čočky.
Rozklad bílého světla hranolem.
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Zeměpis
Praktické činnosti – zhotovení periskopu
(dobrovolný DÚ)
Matematika
OSV - osobnostní rozvoj – rozvoj schopností,
poznávání, cvičení sebekontroly
a sebeovládání
Přírodopis – lidské oko
Matematika








vysvětluje pojem radioaktivita.
rozlišuje různé druhy záření.
chápe význam využití jaderné energie
vysvětluje nebezpečí zneužití jaderné energie
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
výhody, nevýhody využívání různých energetických zdrojů
z hlediska vlivu na životní prostředí

Jaderná energie
Radioaktivita. Využití jaderného záření. Jaderná
energetika. Ochrana před zářením.

Chemie
EV - základní podmínky života – energie




orientuje se v mapě hvězdné oblohy
určuje tělesa,která tvoří sluneční soustavu s hlavním zaměřením na
planety

Země a vesmír. Sluneční soustava.

Zeměpis
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Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: CHEMIE
Charakteristika:
Vyučovací předmět Chemie je zařazen samostatně v 8. – 9. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.
Výuka chemie směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o předmět. Vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí,
chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů. Učí žáky řešit problémy a správně jednat v praktických situacích. Učí
žáky spojovat osvojené poznatky s denním životem a jako takové je používat. Žáci si vytvářejí potřeby objevovat a vysvětlovat chemické jevy,
zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů. Získávají a upevňují si dovednosti pracovat podle
pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech způsobených vybranými nebezpečnými látkami. V 8. ročníku je
obsahem učiva anorganická chemie, v 9. ročníku je to pak převážně chemie organická.
Předmět chemie je úzce spjat s některými dalšími předměty. Mezipředmětové vztahy jsou rozvíjeny především s předměty v rámci vzdělávací oblasti
Člověk a příroda a z části s matematikou (např. zeměpis – surovinové zdroje chemického průmyslu, přírodopis – význam zelených rostlin, životní prostředí,
zdraví, fyzika – vlastnosti látek, matematika – chemické výpočty).
Předmětem prolínají průřezová témata. Důraz je kladen na zodpovědnost každého jedince za své zdraví (Osobnostní a sociální výchova, Výchova
demokratického občana), na zodpovědnost a spoluzodpovědnost za stav životního prostředí (Environmentální výchova, Myšlení v evropských a globálních
souvislostech). Žáci při samostatné práci pracují s více zdroji informací, používají počítač a internet (Mediální výchova).
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání. V první řadě jde o metodu frontální spojenou s praktickými úlohami. Dále jde o
práci ve dvojicích či ve skupinách, práci na chemickém projektu a samostatné prezentaci informací získaných z různých zdrojů.
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek, jejich přeměn a podmínek, za kterých tyto
přeměny nastávají, k jejich popisu, hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení. Dále vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů
a značek. Dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a pokusů.
Kompetence k řešení problémů
Učitel předkládá problémové situace související s učivem chemie, dává žákům možnost volit různé způsoby řešení a obhajovat svá rozhodnutí. Vede žáky k
promýšlení pracovních postupů praktických cvičení, k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe a k vysvětlování jejich chemické podstaty.
Klade důraz na aplikaci poznatků v praxi.
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek, podněcuje žáky k argumentaci, zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci
navzájem komunikovat.
Kompetence sociální a personální
Učitel zadává úkoly vedoucí ke spolupráci. Vede žáky ke smysluplné diskusi a vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných.
Kompetence občanské
Učitel společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami, řád učebny a laboratorní řád. Vyžaduje dodržování pravidel slušného chování.
Předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní
prostředí. Vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout první pomoc).
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky k bezpečnému používání materiálů, nástrojů a vybavení. Vyžaduje dodržování vymezených pravidel a povinností z hlediska ochrany
svého zdraví i zdraví druhých a ochrany život. prostředí. Zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi.
Kompetence digitální
Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby, využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti;
samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít, získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data,
informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu.
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a příroda

Chemie

8.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
určí společné a rozdílné vlastnosti vybraných látek
rozliší fyzikální a chemický děj
rozpozná změny skupenství látek
uvede zásady bezpečné práce s látkami ve školní laboratoři
(učebně chemie) i v běžném životě, pracuje bezpečně s běžně
používanými nebezpečnými látkami, posoudí nebezpečnost
vybraných látek
rozliší H-věty a P-věty a uvede důvod jejich zápisu na obalech
nebezpečných látek
rozlišuje různé druhy směsí
používá (v souvislostech) pojmy rozpustnost, koncentrovanější,
zředěnější, nasycený a nenasycený roztok
vypočítá složení roztoků, prakticky připraví roztok daného složení
uvede princip, postup a užití v praxi jednotlivých metod
oddělování složek směsí
zvolí vhodný postup k oddělování složek směsí, uvede příklady a
provede oddělení složek směsí o známém složení
rozliší různé druhy vody, uvede příklady jejich výskytu a použití
uvede příklady znečišťování vody
popíše složení vzduchu a příklady znečisťování vzduchu
uvede význam kyslíku
uvede podmínky hoření a aplikuje znalosti o principech hašení
požárů na řešení modelových situací z praxe
vysvětlí pojmy atom, atom. jádro, elektron. obal, proton, neutron,
elektron, valenční elektron, protonové, nukleonové a oxidační
číslo, sloučenina a používá je ve správných souvislostech
objasní vztahy mezi počty protonů, elektronů a neutronů v atomu
orientuje se v PSP - s pomocí PSP přiřadí protonové číslo prvku a
naopak, zařadí prvek do skupiny a periody PSP a vyhledá prvek
podle skupiny a periody PSP
uvede znění a význam periodického zákona a na jeho základě
vysvětlí princip uspořádání prvků v PSP
používá značky a názvy vybraných chemických prvků
popíše vlastnosti a použití vybraných prvků
vysvětlí pojmy kovy, nekovy a polokovy

Učivo - obsah
Úvod do chemie
Vlastnosti látek
Chemické děje

Mezipředmětové vztahy
Fyzika – fyzikální veličiny, skupenské
změny

Bezpečnost práce v učebně chemie a laboratoři (i
v běžném životě)
H a P věty
Piktogramy (CLP klasifikace, GHS systém)

Anorganická chemie:
Směsi
Různorodé a stejnorodé směsi, roztoky
Hmotnostní zlomek

Fyzika – změny skupenství

Anorganická chemie:
Metody oddělování složek směsí

Fyzika

Anorganická chemie:
Voda

Zeměpis – hydrosféra
EV (základní podmínky života)

Anorganická chemie:
Vzduch
Kyslík a hořlaviny

Zeměpis – atmosféra, meteor. jevy
EV (základní podmínky života)

Anorganická chemie:
Částice
Atom, molekula, proton, neutron, elektron, sloučenina

Fyzika

Anorganická chemie:
Periodická soustava prvků a chemické prvky

OSV (kreativita, kooperace, řešení
problémů, rozhodovací dovednosti)
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Matematika – výpočty


































rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich vlastnosti
rozliší reaktanty a produkty a zapíše jednoduché chem. rovnice
uvede příklady prakticky důležitých chem. reakcí
aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemické
reakce v praxi a při předcházení jejich nebezpečného průběhu
zformuluje zákon zachování hmotnosti a vyčíslí chem. rovnici
chápe pravidla názvosloví halogenidů
vytvoří vzorec z názvu a naopak
uvede vlastnosti a využití významných halogenidů
chápe pravidla názvosloví oxidů
vytvoří vzorec z názvu a naopak
uvede vlastnosti a využití významných oxidů
chápe pravidla názvosloví sulfidů
vytvoří vzorec z názvu a naopak
uvede vlastnosti a využití významných sulfidů
orientuje se na stupnici pH, uvede rozmezí pH kyselin a zásad
vysvětlí pojem pH indikátor
rozumí barevným přechodům lakmusu a fenolftalein
změří pH roztoku univerzálním indikátorovým papírkem
chápe pravidla názvosloví kyselin kyslíkatých a bezkyslíkatých
vytvoří vzorec z názvu a naopak
uvede vlastnosti a využití významných kyselin
ovládá zásady bezpečné práce s kyselinami
chápe pravidla názvosloví hydroxidů
vytvoří vzorec z názvu a naopak
uvede vlastnosti a využití významných hydroxidů
ovládá zásady bezpečné práce se zásadami
uvede reaktanty a produkty neutralizace (obecně)
ze zadání konkrétních reaktantů určí názvy a vzorce produktů
uvede příklady užití neutralizace v praxi

Anorganická chemie:
Chemická reakce a chemická rovnice

Fyzika
Matematika

Anorganická chemie:
Halogenidy

Přírodopis – vlastnosti a význam
některých halogenidů v přírodě

Anorganická chemie:
Oxidy

Přírodopis – vlastnosti a význam
některých oxidů v přírodě

Anorganická chemie:
Sulfidy

Přírodopis – vlastnosti a význam
některých sulfidů v přírodě

Anorganická chemie:
Kyselost a zásaditost roztoků, pH

Ekologie
EV (lidské aktivity a problémy
životního prostředí)

Anorganická chemie:
Kyseliny

Anorganická chemie:
Hydroxidy

Přírodopis – trávení

Anorganická chemie:
Neutralizace

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a příroda

Chemie

9.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
zopakuje si základní osvojené pojmy z 8. ročníku – směsi,
PSP, chemické reakce, názvosloví a vlastnosti oxidů, sulfidů,
halogenidů, kyselin, hydroxidů a solí
popíše postup práce s vybranými dostupnými chemickými

Učivo - obsah
Opakování učiva 8. ročníku
Bezpečnost práce a řád učebny chemie
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Mezipředmětové vztahy


































látkami při zachování bezpečnosti práce
Anorganická chemie:
chápe pravidla názvosloví solí
Soli
vytvoří vzorec z názvu a naopak
uvede vybrané metody přípravy solí
uvede vlastnosti a využití významných solí
Obecná chemie:
vysvětlí pojmy redukce, oxidace, redukční a oxidační činidlo
Oxidace a redukce
chápe princip elektrolýzy
Výroba železa a oceli
popíše princip výroby surového železa a oceli
Elektrolýza
popíše, co je koroze, příklady činitelů ovlivňujících její
Galvanický článek
rychlost a uvede způsoby ochrany před korozí
Organická chemie:
roztřídí paliva podle skupenství, původu, výhřevnosti a zná
Energie
příklady z praxe
Teplo
objasní průběh karbonizace a frakční destilace a uvede hlavní
Uhlí
produkty
Ropa a zemní plyn
vysvětlí pojem radioaktivita
Jaderná energie
rozliší vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje a energie, uvede
Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie
jejich výhody a nevýhody
vysvětlí pojem uhlovodíky, chápe a používá čtyřvaznost uhlíku Organická chemie:
Uhlovodíky
a jednovaznost vodíku
Alkany, alkeny, alkyny
rozliší řetězec otevřený, uzavřený, nevětvený, větvený
Areny
uvede obecné vlastnosti uhlovodíků
Benzin
vysvětlí pojmy alkan, alken, alkyn, aren
napíše sumární, racionální a strukturní vzorce jednoduchých
uhlovodíků a naopak pojmenuje uhlovodíky
uvede vlastnosti a využití významných uhlovodíků
vysvětlí pojem krakování
chápe podstatu a význam oktanového čísla
Organická chemie:
používá pojmy charakteristická skupina, uhlovodíkový zbytek
Deriváty uhlovodíků
objasní význam freonů a jejich vztah se ŽP
Halogenové deriváty
uvede vlastnosti a užití teflonu a vinylchloridu
Alkoholy a fenoly
zapíše vzorec a uvede vlastnosti a užití methanolu, ethanolu
Aldehydy a ketony
vysvětlí podstatu alkoholového kvašení
Karboxylové kyseliny
zapíše vzorec a uvede vlastnosti a užití formaldehydu,
Estery
acetaldehydu, acetonu
uvede triviální názvy, vzorce, vlastnosti a výskyt významných
karboxylových kyselin
vysvětlí pojmy aminokyseliny, RNA a DNA
uvede reaktanty a produkty esterifikace
Organická chemie:
vysvětlí pojmy polymer, makromolekula
Plasty a syntetická vlákna
uvede příklady názvů plastů, jejich vlastnosti a použití
uvede příklady a výhody a nevýhody syntetických vláken
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Přírodopis
Zeměpis
MV (interpretace vztahů mediálních sdělení
a reality)
Fyzika
(zdroje napětí)
Zeměpis (světová těžba železné rudy,
výroba oceli)
Zeměpis (těžba ropy, uhlí, plynu)
Přírodopis (ochrana přírody)
EV (základní podmínky života)

Zeměpis
Fyzika

Přírodopis (ekologie, genetika)
MV (interpretace vztahů mediálních sdělení
a reality)
EV (lidské aktivity a problémy životnícho
prostředí)

Přírodopis (ekologie)














uvede dělení sacharidů (mono-, oligo-, poly-)
uvede obecné vlastnosti sacharidů a jejich výskyt a význam
popíše vlastnosti a využití tuků
zapíše schéma rovnice vzniku tuků
vysvětlí princip a význam ztužování tuků a zmýdelnění
uvede zdroje bílkovin a popíše jejich význam
vysvětlí význam enzymů, hormonů a vitaminů
vyjmenuje zdroje základních vitaminů
uvede vlastnosti, význam a příklady léčiv
uvede příklady volně i nezákonně prodávaných drog a popíše
následky, kterým se vystavuje jejich konzument
vysvětlí pojem pesticid, insekticid
objasní princip fungování detergentů

Organická chemie:
Přírodní látky
Cukry
Tuky
Bílkoviny
Biokatalyzátory (vitamíny, enzymy, hormony)

Přírodopis

Organická chemie:
Chemie a člověk
Léčiva
Návykové látky (drogy)
Pesticidy a insekticidy
Detergenty

Zeměpis
Přírodopis (ekologie)
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OSV (kreativita, kooperace, řešení
problémů, rozhodovací dovednosti)

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOPIS
Charakteristika:
Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku. V 6., 7. a 8. ročníku dvě hodiny týdně, v 9. ročníku jednu hodinu týdně.
Vzdělávání žáků v předmětu přírodopis směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny, nabádá je k hlubšímu porozumění přírodním
faktům, umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Přírodopis podporuje vytváření
otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování osobnosti, učí žáka aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě, vede ho k chápání
podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, k porozumění závislosti člověka na přírodních zdrojích. V neposlední řadě seznamuje žáka
se stavbou živých organismů.
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami
- skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury)
- přírodovědné vycházky s pozorováním
- krátkodobé projekty
Předmět Přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda:
- chemie : chemické značky prvků, oxidace, cukry, tuky, bílkoviny, voda, nukleové kyseliny, ochrana životního prostředí – chemické znečištění, chemické
vlastnosti minerálů a hornin, herbicidy, pesticidy, insekticidy,
- fyzika: fotosyntéza, světelná energie, sluch, zrak
- zeměpis: Planeta Země, rozšíření živočichů a rostlin, výskyt, biotopy, CHKO, Národní parky
Předmětem prolínají průřezová témata: EV, OSV, MDV
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel vede žáky k vytváření pozitivního vztahu k celoživotnímu učení, k vyhledávání, třídění a propojování informací, ke správnému používání odborné
terminologie, k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací a k nalézání souvislostí a vytváření komplexnějšího pohledu na přírodní jevy.
Kompetence k řešení problémů
Učitel zadává úkoly takovým způsobem, který umožňuje více postupů, zařazuje metody, při kterých žáci samostatně řeší problémy, navrhují řešení,
docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta.
Kompetence komunikativní
Práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi. Učitel vede žáky k formulování svých myšlenek
v písemné i mluvené formě v logickém sledu, vede je k výstižnému vyjadřování. Učitel umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit
výsledky své práce a reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku.
Kompetence sociální a personální
Ve vyučování předmětu se využívá skupinového vyučování, které vede žáky ke spolupráci při řešení problémů. Učitel navozuje situace vedoucí k posílení
sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti, potřebě efektivně spolupracovat s druhými.
Kompetence občanské
Učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování. Vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou
vlastního zdraví i zdraví svých blízkých.
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými preparáty a s živými přírodninami, zadává úkoly tak,
aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh.
Kompetence digitální
Žák získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje data, informace a digitální obsah, volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci
a účelu.
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a příroda

Přírodopis

6.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
dokáže vysvětlit vznik Země, života
dokáže objasnit projevy, podmínky života, vztahy mezi
organismy,
pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý mikroskopický
preparát
pochopí nezbytnost jednotlivých složek v potravním řetězci

Učivo - obsah
Planeta Země
Život na Zemi

EV- základní podmínky života

Přehled organismů
pochopí rozdíl mezi bakterií a virem

















umí popsat jednotlivé části hub
pozná (i s pomocí atlasu) naše nejznámější jedlé a jedovaté houby

Mezipředmětové vztahy
Z-planeta Země

Viry
Bakterie
Sinice
Houby

byl seznámen s lišejníkem zeměpisným
zná význam řas
pozná nebezpečnost některých prvoků
pozná naše žahavce
rozlišuje vnitřní a vnější parazity
podle charakteristických znaků rozlišuje plže , mlže, hlavonožce
pozná vybrané zástupce (hlemýžď, páskovka, škeble, srdcovka,
sépie, chobotnice)

Lišejníky
Řasy
Prvoci
Žahavci
Ploštěnci
Hlísti
Měkkýši

pochopí vývojové zdokonalení stavby těla)
zapíše jejich význam a postavení v přírodě
popíše tělo žížaly a vysvětlí funkce jednotlivých orgánů
vysvětlí význam žížaly v přírodě
dokáže popsat vnější i vnitřní stavbu těla členovců
rozlišuje jednotlivé třídy členovců podle
charakteristických znaků

Kroužkovci

Členovci
Korýši
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Ch-oxidace










uvede nejznámější zástupce jednotlivých tříd
dokáže popsat tělo, život a význam včely medonosné jako
modelový příklad hmyzu
rozlišuje proměnu dokonalou a nedokonalou
orientuje se v nejznámějších řádech hmyzu a pozná vybrané
zástupce
zhodnotí pozitivní i negativní význam hospodářských a
epidemiologických druhů hmyzu
pochopí význam ostnokožců v moři
pochopí negativní zásahy člověka do přírody
naučí se ochraně přírody

Vzdušnicovci
Hmyz
Rozmnožování hmyzu
Hmyz s proměnou nedokonalou
Hmyz s proměnou dokonalou
Ch-insekticidy
Ostnokožci
Člověk a příroda
EV-vztah člověka k prostředí
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a příroda

Přírodopis

7.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova


Dokáže vysvětlit pojem struna hřbetní a od ní odvozený pojem
strunatci





pozná vybrané zástupce ryb
rozlišuje nejznámější mořské a sladkovodní ryby
rozumí postavení ryb v potravním řetězci, význam ryb v potravě
člověka





pozná vybrané zástupce obojživelníků
vysvětlí přizpůsobení obojživelníků vodnímu prostředí
pozná vybrané zástupce plazů, zejména užovku obojkovou a zmiji
obecnou
chápe vývojové zdokonalení stavby těla ptáků, jejich přizpůsobení
k letu
pozná vybrané zástupce a dokáže je podle znaků rozdělit do
nejznámějších řádů (pěvci, dravci, hrabaví,atd.) -přizpůsobení
prostředí
zná zástupce tažných a přezimujících ptáků















dokáže pochopit přizpůsobení rostlin životu na souši
zná pojem výtrus
vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty a kapraďorosty
vysvětlí význam výtrusných rostlin v přírodě
vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými rostlinami
popíše stavbu a význam jednotlivých částí rostlinného těla (kořen,
stonek, list, květ, plod)
pochopí význam charakteristických znaků pro určování rostlin
podle charakteristických znaků rozlišuje hlavní zástupce
nahosemenných rostlin
zná význam lesa a způsoby jeho ochrany

Učivo - obsah
Zoologie-nauka o živočiších
Strunatci: podkmen obratlovci
třídy - kruhoústí
- paryby

Mezipředmětové vztahy

Z-rozšíření organismů, migrace
D-rybníkářství v Čechách

- ryby

EV- vztah člověka k životu

- obojživelníci
- plazi
Z-cesty tažných ptáků
- ptáci

Botanika-nauka o rostlinách
Výtrusné rostliny

Semenné rostliny-stavba rostlin

EV-lidské aktivity a problémy životního
prostředí

EV- základní podmínky života

Nahosemenné rostliny
EV- ekosystémy
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Krytosemenné rostliny
pochopí význam charakteristických znaků pro určování rostlin
vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a krytosemennou rostlinou a
uvede konkrétní příklady
rozliší podle morfologických znaků základní čeledi rostlin
zná významné zástupce jednotlivých čeledí a dokáže je roztřídit
vysvětlí význam lučních porostů
zná příklady a využití kulturních plodin
pracuje s atlasy a zjednodušenými klíči rostlin
pochopí využití cizokrajných rostlin a koření v našem jídelníčku
zná pojem ekosystém
pochopí význam jednotlivých společenstev

Cizokrajné rostliny
Společenstva rostlin
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EV-lidské aktivity a problémy životního
prostředí
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Ročník

Člověk a příroda

Přírodopis

8.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
popíše stavbu těla, vývoj savců a jejich charakteristiku
podle charakteristických znaků rozlišuje základní řády savců a
správně roztřídí vybrané zástupce
vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu života (např.
kytovci, netopýři, krtek, apod.)
rozliší vybrané zástupce savců
zná význam těchto živočichů v přírodě i pro člověka, jejich
postavení v ekosystému
pozná chování savců v přírodě

Učivo - obsah
Savci
Vývoj, přizpůsobení prostředí savců
Vejcorodí
Živorodí
Placentálové
Savci biomů světa

Mezipředmětové vztahy

etologie

biologie člověka



žák zařazuje člověka do systému živočišné říše, charakterizovat
biologické znaky lidského a živočišného organismu
porovná vývojové stupně člověka



vysvětli rovnoprávnost lidských plemen



žák vysvětlí pojmy: buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava,
organismus
dovede pojmenovat základní kosti a svaly, základní stavbu
orgánových soustav, příčiny nemocí





popíše jednotlivé etapy života a vývoj jedince

původ a vývoj člověka

lidská plemena
od buňky k člověku
orgánové soustavy člověka

vývin člověka
období lidského života



vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti organismu

D-vývoj člověka

TV-posilování svalů, kondice
OSV – osobnostní rozvoj-rozvoj schopností
poznávání
CH-oxidace
F-přeměna energie,
EV-základní podmínky života
CH-oxidy,voda, org.látky
EV – vztah člověka k prostředí

genetika
MDV- fungování a vliv medií ve společnosti
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rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje
zásady jejich prevence a léčby
člověk, zdraví a budoucnost

EV – základní podmínky života

F-optika
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a příroda

Přírodopis

9.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova



Pochopí význam geologických věd pro život člověka
Dokáže definovat pojem nerost




orientuje se ve stupnici tvrdosti a dalších fyzikálních vlastnostech
nerostů
podle charakteristických vlastností rozpozná vybrané nerosty
zná význam některých důležitých nerostů (rudy)
dokáže rozdělit horniny na základní skupiny



vysvětlí teorii vzniku Země







rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné a popíše způsob
jejich vzniku
zná význam a použití důležitých hornin (žula, vápenec, břidlice)
rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů
uvede konkrétní příklad vnitřních a vnějších geol. dějů
uvede složení půd, jejich vlastnosti a význam
seznámí se s mimořádnými událostmi, které jsou způsobené
přírodními vlivy





objasní význam vody, atmosféry planety Země
charakterizuje pojem nerostné suroviny,
vyjmenuje přírodní zdroje




zná pojem geologická mapa a orientuje se na ní
seznámí se s geologicky zajímavými místy ČR

Učivo - obsah

Mezipředmětové vztahy
Z-planeta Země

Geologie-věda o Zemi
Minerály a horniny
CH-chemické vzorce, značky prvků

Stavba země

Vnitřní geologické děje
Vnější geologické děje

Z-vznik pohoří, zemětřesení
CH-rozpouštění vápence
MV- fungování a vliv medií ve společnosti

Modrá planeta
Přírodní zdroje
EV- lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Expedice do historie Země
Geologická mapa ČR
Co dokáže příroda
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Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS

Charakteristika:
Vyučovací předmět Zeměpis je součástí vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku. Hodinová dotace je v 6., 7. a 8.
ročníku dvě hodiny týdně, v 9. ročníku je hodina týdně.
Svým pojetím navazuje především na žákovské výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni a rovněž na výstupy ostatních vzdělávacích
oblastí. Zdůrazňujeme možnosti celkového pohledu na danou problematiku, zejména v regionálním a politickém zeměpisu, s využitím mezioborových
vazeb a vztahů. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti o Zemi, učí se orientovat v mapách a prakticky využívat jejich možností, rozumějí některým
jevům v přírodě a ve společnosti, vytvářejí si vztah k přírodě a lidské společnosti, jsou schopni respektovat odlišnosti jiných národů, chápou význam
mezinárodní spolupráce.
Využívá metod a forem práce založených převážně na žákovské spolupráci, vzájemného učení na základě žákovských prací, jejichž předpokladem je
schopnost orientace v informačních zdrojích, zeměpisných exkurzí a cvičení, projektů a projektových dnů.
Hodnocení žáka sleduje schopnost aplikovat dovednosti a vědomosti, pracovat s informacemi, schopnost „číst mapy “, řešit geografické úlohy,
spolupracovat a schopnost přemýšlet. Hodnocení se opírá o výsledky testů, vlastních prezentací a míry zapojení do spolupráce.
Zeměpis zahrnuje část tematických okruhů průřezových témat environmentální výchovy, multikulturní výchovy, výchovy k myšlení v evropských a
globálních souvislostech, mediální výchovy a výchovy demokratického občana.

- 215 -

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti, získané
poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry, poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení.
Učitel vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací, k požívání odborné terminologie, k nalézání souvislostí mezi
získanými poznatky a využití v praxi, k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů.
Kompetence komunikativní
Žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle v písemném i ústním projevu, učí se naslouchat, vhodně
reagují.
Učitel vede žáky ke komunikaci mezi sebou a učitelem, k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace, k naslouchání názorů
druhých, k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě.
Kompetence k řešení problémů
Žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení, učí se myslet kriticky, jsou schopni hájit svá
rozhodnutí.
Učitel vede žáky k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů, k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých
výroků, k odpovědím na otevřené otázky, k práci s chybou.
Kompetence sociální a personální
Žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, pomáhají si a jsou schopni si o pomoc požádat. Učí se vzájemnému naslouchání.
Učitel vede žáky k využívání skupinového vyučování, k ochotě pomoci a o pomoc požádat, k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k
následnému hodnocení svých výsledků, k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů.
Kompetence digitální
Na konci základního vzdělávání žák získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby
a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu. Žák vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci
digitálních prostředků. Dále žák využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní
postupy a zkvalitnil výsledky své práce.
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a příroda

Zeměpis

6.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí
důsledky pohybů Země na život lidí a organismů
 vysvětlí příčiny a důsledky různého zahřívání zemského povrchu
slunečními paprsky
 dokáže popsat nejdůležitější zeměpisné a vesmírné objevy a
charakterizovat podmínky, při nichž k objevům došlo
 vysvětlí přínos geografického objevování a astronomického
výzkumu pro lidstvo












používá glóbus jako zmenšený model Země k demonstraci
rozmístění pevnin a oceánů, používá mapové atlasy, plány a mapy.
používá zeměpisnou síť a s pomocí zem. souřadnic určuje
polohumíst na zemi
orientuje se v časových pásmech
používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
používá různé druhy map a plánů, orientuje je, přepočítává
vzdálenosti podle různých měřítek
vyhledává potřebné informace v atlasech, orientuje se v obsahu a
rejstřících
používá základní pravidla bezpečného pohybu v krajině
rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich
vzájemnou souvislost
posuzuje zemský povrch jako výsledek působení přírodních
procesů a lidských činností
pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu

Učivo-obsah
Planeta Země
tvar a rozměry Země
pohyby Země
- kolem své osy
-kolem Slunce
Měsíc – přirozená družice Země
- pohyby Měsíce
Sluneční soustava
Slunce (rozměry, pohyby)
Vesmír (vývoj o poznání vesmíru)

Mezipředmětové vztahy

Glóbus a mapy
seznámení s různými druhy glóbů, mapový atlas
znázornění světadílů a oceánů, vysvětlivky a značky
zeměpisné souřadnice

navázání na první stupeň

měřítko mapy
druhy map podle měřítka
turistické mapy a plány (značky)
praktické využití map

matematika (převod jednotek, poměr)

dějepis (zámořské objevy)

fyzika (Sluneční soustava)

výtvarná výchova

projekt Evropské státy za olympijským vítězstvím
Krajinná sféra Země
přírodní sféry litosféra
atmosféra
hydrosféra
biosféra

přírodopis
- (závislost života na podmínkách)
ekologie




rozlišuje vzhled a znaky přírodních a kulturních krajin
zhodnotí odpovědné a neodpovědné jednání člověka ke krajině a
životnímu prostředí

Člověk v krajině
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přírodopis












porovnává působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře
popíše členitost a typické znaky přírodních poměrů světadílů a
jejich regionu
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa,
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
pracuje s tematickými mapami, rozlišuje a posuzuje předpoklady a
lokalizační faktory sídel a hospodářských aktivit

určí polohu světadílů a oceánů pomocí zeměpisných souřadnic
popíše členitost a typické znaky přírodních poměrů jednotlivých
světadílů
porovnává polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské a
hospodářské poměry jednotlivých světadílů
pracuje s tematickými mapami obyvatelstva, sídel a
hospodářských činností
lokalizuje hlavní soustředění osídlení, hlavní a významná města

působení člověka na krajinnou sféru
Zeměpis světadílů a oceánů -Afrika
aplikace poznatků o povrchu, podnebí, vodstvu a
vegetaci
obyvatelstvo se zaměřením na regionální rozdíly i
problémy
zvláštnosti a význam kontinentu
politická mapa Afriky
globální problémy (chudoba, porodnost, nemoci)
Antarktida, Světový oceán
Austrálie a Oceánie
přírodní poměry, poloha, historie
socioekonomické poměry
- lidé, suroviny
- hospodářský význam
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ekologie
dějepis - (staré civilizace, otrokářství)

přírodopis
dějepis (zámořské objevy, osidlování)

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a příroda

Zeměpis

7.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
 charakterizuje světadíl podle přírodních i socioekonomických
ukazatelů
 pracuje s tematickými mapami obyvatelstva, sídel hosp. činností
 porovnává souvislost osídlení s přírodními poměry
 orientuje se na politické mapě světa
 využívá různé informační zdroje
 zvládá srovnání různých národů a kultur, jejich přínos pro
světovou civilizaci
 rozlišuje různé formy vlastnictví, chápe úlohu výroby a služeb,
fungování trhu
 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, co je
příčinou zásadních změn v nich
 charakterizuje světadíl podle přírodních i socioekonomických
ukazatelů
 pracuje s tematickými mapami obyvatelstva, sídel a hosp. činností
 porovnává souvislost osídlení s přírodními poměry.
 orientuje se na politické mapě světa
 využívá různé informační zdroje
 zvládá srovnání různých národů a kultur, jejich přínos pro
světovou civilizaci
 rozlišuje různé formy vlastnictví, chápe úlohu výroby a služeb,
fungování trhu
 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, co je
příčinou zásadních změn v nich

Učivo - obsah
Amerika
poloha, historie, přírodní poměry
regiony-jazykové, hospodářské
USA a Kanada - význam pro světové hosp. i
globalizační procesy

Mezipředmětové vztahy
dějepis
objevy, osídlování, otrokářství

Střední a Jižní Amerika - struktura obyvatel a
hospodářství, přehled států
vybrané státy (Mexiko, Brazílie, Argentina, Chile,
Venezuela)

dějepis (kolébka kultur, staré civilizace)

Asie
poloha, rozloha, přírodní poměry
rozdělení na regiony - jazykové, hospodářské,
politické, náboženské
Východní Asie (Japonsko, Čína, Korea, asijští tygři)

ekologie

Jihovýchodní Asie (Indonésie, Singapur, Malajsie,
Vietnam)
Jižní Asie (Indie)
Střední Asie (Kazachstán, Kavkazské země,
Afganistan)
Jihozápadní Asie (Izrael, Irák, Saudská Arábie,
Turecko)
státy Perského zálivu (Kuvajt, Arabské Emiráty)
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ekologie

dějepis (kolébka kultur, staré civilizace)

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a příroda

Zeměpis

8.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
 orientuje se v přírodních i socioekonomických aspektech světadílu
 chápe význam EU
 popíše výhody spolupráce mezi státy
 dokáže posoudit význam a přínos různých národů a kultur
 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika
přírodních a spol. vlivů na životní prostředí











Učivo - obsah
Evropa
poloha, rozloha, přírodní poměry
rozdělení na regiony - jazykové, hospodářské,
politické, náboženské
regiony

Jižní Evropa
Západní Evropa
Severní Evropa
Střední Evropa (Alpské země)
Německo
Východní Evropa
Pobaltí
Ukrajina
Moldavsko, Bělorusko
Evropská část Ruska
Asijská část Ruska
- srovnání politických zvláštností (státní zřízení,
rozdílné jazyky a kultury, vzájemné prolínání a
obohacování
- ekologické problémy v Evropě a jejich řešení
Česká republika
určuje geografickou polohu v zeměpisné síti
geografická poloha ČR
porovnává rozlohu ČR s vybranými zeměmi světa
s pomocí obecně zeměpisných a tematických map popisuje povrch přírodní poměry ČR
a typické znaky přírodních poměrů
vysvětlí vliv začlenění ČR do EU
uvádí příklady mezinárodních organizací k nimž má ČR vztah
vyhledává podle mapy rozmístění obyvatelstva v ČR
mezinárodní vztahy ČR
srovnává ukazatele lidnatosti
odůvodňuje rozmístění hosp. činností na území státu
lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ČR a hlavní jádrové a
obyvatelstvo a sídelní poměry
periferní oblasti z hlediska osídlení a hosp. aktivit
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Mezipředmětové vztahy
dějepis cizí
jazyky
ekologie
EGS – zvyky a tradice národů Evropy

přírodopis geologický vývoj ČR
dějepis - dějiny ČR
EGS - naše vlast a Evropa








popisuje typické znaky jednotlivých regionů (příroda, osídlení,
hospodářství, kultura)
pracuje aktivně s turistickými mapami
využívá informačních zdrojů a popisuje typické znaky místního
regionu
pohybuje se v místním terénu podle mapy, azimutu, pořizuje plány
trasy
chová se ohleduplně vůči přírodě
Charakterizuje hranice s naší republikou, lokalizuje důležité
hraniční přechody

hospodářství ČR
kraje ČR

Naši sousedé
obyvatelstvo, hosp. obchod, cestovní ruch, vzájemné
vztahy (SRN, Polsko, Rakousko, Slovensko)
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český, německý jazyk
komunikace v německém jazyce

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

ČLOVĚK A PŘÍRODA

ZEMĚPIS

9.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
 posuzuje nejdůležitější zeměpisné a vesmírné objevy a
charakterizuje je




Učivo – obsah
Historická geografie

Mezipředmětové vztahy
dějepis (zámořské objevy)
fyzika – astronomie

Těleso Země

fyzika (důsledky rotačních pohybů těles a
gravitace)

je schopen objasnit důsledky pohybů zemského tělesa na náš život
počítá čas v různých časových pásmech
Mapa, zeměpisná síť















orientuje se v určování zeměpisné polohy podle zeměpisné sítě na
mapě
využívá základních matematických operací s měřítkem mapy
využívá zeměpisného atlasu jako informačního zdroje
posuzuje hlavní příčiny vzniku dnešní podoby zemského povrchu
chápe, jak vznikala a vznikají pohoří
určuje místa, kde se projevuje činnost vnějších sil působících na
zemský povrch
posoudí základní příčiny různého okamžitého stavu ovzduší
chápe vznik a odlišnosti klimatických pásů na Zemi a vyhodnotí
jejich vliv na přírodu a na život obyvatel
hodnotí význam vody pro život, uvádí příklady hospodárného a
šetrného zacházení s vodou v krajině
uvádí základní principy ochrany půd pro zajištění výživy obyvatel
Země

posuzuje hlavní demografické ukazatele
orientuje se v počtu obyvatel a jejich rozmístění na Zemi v

Neživá a živá příroda

matematika (poměr zvětšení a zmenšení,
geometrie-zobrazení)

přírodopis (horniny výlevné, usazenéa
přeměněné)

Litosféra
fyzika (teplo)
Atmosféra
Hydrosféra
Biosféra

chemie (vlastnosti solí, ph)

Obyvatelstvo
rozmístění obyvatelstva na Zemi
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matematika (statistika, výpočty, tvorba a čtení
diagramů a grafů)

závislosti na přírodních podmínkách
 posuzuje, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla
 využívá tematických map, tabulek a grafů s údaji o rozmístění
počtu a pohybu obyvatelstva v celosvětovém měřítku
 zhodnotí hlavní příčiny a trendy migrace obyvatelstva ve světě
 respektuje odlišnosti jednotlivých skupin obyvatel ve světě


















orientuje se na politické mapě světa
vyhledává, rozlišuje a porovnává jednotlivé státy světa podle
vzájemné odlišnosti a podobnosti
lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů geopolitické změny a
politické problémy v konkrétních světových regionech
prokáže příklady projevů globalizace
posoudí příčiny ohrožení lidstva a lokalizuje hlavní zdroje
ohrožení
lokalizuje nejvýznamnější hospodářské oblasti světa a je schopen
určit hlavní příčiny jejich rozvoje
porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění
hospodářských aktivit
rozlišuje země světa dle hospodářské vyspělosti
rozumí významu základních ekonomických pojmů, s nimiž se
setkává v médiích

demografický vývoj
MKV – rovnocennost všech etnických kultur

migrace

občanská výchova (formy vlády, demokracie,
světová náboženství)

národy, jazyky a světové náboženství
Politická mapa světa
politické rozdělení světa
mezinárodní organizace
globální problémy lidstva
formy demokracie ve světě
Světové hospodářství
hospodářské sféry: primární, sekundární, terciární

Vybrané země světa
zástupci vyspělých a rozvojových zemí všech
využívá dostupných informačních zdrojů
světadílů: celková charakteristika vybraných zemí:
vyhledává vzájemné souvislosti jevů, porovnává je v určitých
- geografický přehled
regionech a vyvozuje z nich obecnější závěry
- historie kultura
s pomocí map v atlasu popíše geografickou charakteristiku
- politické a společenské dění
vybrané země
vyhledává hlavní rozdíly mezi jednotlivými státy a naší republikou Globální problémy lidstva
problémy současné lidské populace
ohrožení vod, atmosféry, půd
obnovitelné a neobnovitelné zdroje
likvidace odpadů, recyklace
chápe a hodnotí postavení člověka v ekosystému
spolupráce při ochraně přírody a životního
orientuje se v možnostech ochrany životního prostředí, zaujímá
Místní krajina a cestování
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přírodopis, fyzika, chemie
obnovitelné a neobnovitelné energetickéa
surovinové zdroje
informatika: vyhledávání dat

přírodopis: význam rostlin a živočichů
fyzika, chemie: fyzikální a chemické jevy
v jednotlivých fyzicko-geografických sférách










v tomto směru konstruktivní postoje
respektuje řády chráněných území, chápe příčiny jejich ustanovení
zná některé globální problémy dneška, popisuje jejich příčiny a
možné důsledky

pracuje samostatně s informacemi o cestování, propaguje
jedinečnosti místního regionu
orientuje se a vyhledává informace v jízdních řádech
představuje si hlavní zvláštnosti své republiky a místního regionu
používá základy praktické topografie, a orientuje se terénu
zná zásady bezpečného chování a pobytu v krajině

informatika: práce s vyhledávači, grafika
– plán výletu

Ochrana života při ohrožení
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Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika:
Vyučovací předmět Hudební výchova je samostatným předmětem v 6. – 9. ročníku. Vyučuje se 1 hodinu týdně. Hudební výchova rozvíjí tvořivé
schopnosti, vnímání uměleckých děl v historických souvislostech a vytváří kladný vztah ke kulturním hodnotám.
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních a pohybových činností k porozumění hudebního umění, k aktivnímu vnímání
hudby a zpěvu a jejich využívání jako prostředku komunikace. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující
rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti.
Hudební výchova zahrnuje i některé tematické okruhy průřezových témat OSV, MKV, EGS. Využívá poznatky z hodin dějepisu, výtvarné výchovy.
Hodnocení žáka vychází z celkového kulturního projevu dítěte, aktivního a tvořivého přístupu ke všem hudebním činnostem.
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žák vyhledává informace, efektivně je využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě. Operuje s obecně užívanými termíny.
Posoudí vlastní pokrok, zhodnotí výsledky svého učení. Učitel vede žáka k tomu, aby uměl operovat s obecně užívanými termíny, pomáhá mu uvádět
věci do souvislostí a vytváří tak komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy. Využívá návštěv v Městském divadle. Vede žáky k samostatnému
vyhledávání informací zadáváním referátů. Snaží se, aby žák uplatňoval vlastní nápady. Podněcuje žáka v účasti v soutěžích.
Kompetence k řešení problémů
Žák rozvíjí důvěru ve vlastní schopnosti, samostatně řeší problémy na základě získaných vědomostí a dovedností. Učitel vede žáky k vyhledávání
informací na internetu, jejich třídění a využití. Vede je k samostatnosti a prezentaci jejich názoru.
Kompetence komunikativní
Žák se vyjadřuje výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním i písemném projevu. Naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje. Rozumí
různým typům záznamů, zvukům a jejich informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému
rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění. Učitel učí žáky toleranci (názorové i jiné). Učí žáky naslouchat názorům druhých a reagovat na
ně.
Kompetence sociální a personální
Žák pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce. Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými
lidmi připívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů. Ovládá a řídí svoje chování tak, aby dosáhl pocitu uspokojení a sebeúcty. Učitel vytváří
s žáky pravidla práce v týmu, ovlivňuje kvalitu společné práce a pomáhá žákovi vytvářet představu o sobě samém.
Kompetence občanské
Žák respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a
tvořivost. Aktivně se zapojuje do kulturního dění. Učitel vede žáky k respektování individuálních rozdílů. Klade důraz na environmentální výchovu.
Kompetence pracovní
Žák se učí adaptovat na současné nebo nové pracovní podmínky. Přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, ale i z hlediska
ochrany svého zdraví a zdraví druhých, ochrany pracovního prostředí i ochrany kulturních i společenských hodnot. Učitel nabízí zájmové útvary a tím
podněcuje zájmovou orientaci žáků. Vede je k plnění povinností.
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Kompetence digitální
Žák získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které
odpovídají konkrétní situaci a účelu.


















Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

ročník

Umění a kultura

Hudební výchova

6.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
orientuje se v notovém a grafickém záznamu
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
orientuje se v písních homofonního a polyfonního typu
orientuje se v ¾ taktu, zvládne zazpívat jednoduchý dvojhlas
dokáže reagovat na změnu dynamiky
orientuje se v 4/4 taktu
vysvětlí pojem umělá píseň
orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá hudební strukturu díla

Učivo - obsah
Základní hudební pojmy: nota, tón, stupnice, tónina,
interval, tercie
Zpíváme v lidovém dvojhlase – lidová píseň vokální
i instrumentální

Mezipředmětové vztahy
ČJ - zvuková stránka slova a věty
ČJ - oblast západní, východní, nářečí
VV - ilustrace k lidové písni

Vícehlas – kánon, zpěv písní
Lid. kapely, lid. dvojhlas
Vhodné písně lidové i umělé
Hudební výrazové prostředky

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá hudební strukturu díla
uplatňuje kreativitu a originalitu

Hrajeme a zpíváme ve dvou, třech, čtyřech…
Vánoce – vokální a instrumentální hudba

orientuje se v zápisu písní
tyto písně na základě individuálních schopností a žákových
získaných dovedností svým způsobem realizuje
všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými druhy umění
vypráví o B. Smetanovi – uvede názvy jeho nejvýznamnějších
oper – pozná nejznámější ukázky
vysvětlí pojem libreto, árie, soprán, alt, tenor, bas

Proměny písně ve staletích
Prokomponované a strofické písně
Práce se zpěvníky
Hudba na jevišti – opera
B. Smetana – Prodaná nevěsta
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LV – poezie
VV – barva
LV – monolog, dialog
OV – Vánoce – tradice a zvyky
EGS – Evropa a svět nás zajímá
VV – obrázek k jarmareční písni

LV – dramatické umění – libreto





vypráví o A. Dvořákovi – vyjmenuje nejznámější operní díla pozná nejznámější ukázky
vypráví o založení ND – uvede letopočet založení a otevření ND –
pozná fanfáry z opery Libuše
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách



A. Dvořák - Rusalka



Národní divadlo



Hudba a tanec
Muzikál
Střední proud, folk




Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Umění a kultura

Hudební výchova

7.



Výstupy žáka ZŠ Mozartova
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
orientuje se v grafickém záznamu skladeb
uplatňuje pravidla hlasové hygieny



orientuje se v písních polyfonního a homofonního typu



orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu
jako k logicky utvářenému celku
využívá individuálně hru na hudební nástroje












TV – pohybové etudy

vyjadřuje pohybem znějící hudbu
rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný
typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě
reaguje na změny znějící hudby
popíše jednotlivé taneční kategorie

Učivo - obsah
Putování za lidovou písní – a nejen naší
Lidové písně a jejich druhy
Lidový dvojhlas
Práce se zpěvníky
Lidský hlas – hlasová hygiena
Mutace
Rozdělení hlasů
Polyfonie a homofonie
Kánon
Vokální polyfonie – Lasso, Palestrina
Instrumentální polyfonie – fuga
J. S. Bach
Vánoce – vokální a instrumentální hudba
Hudební formy - koncert
J. S. Bach, A. Vivaldi
Hudební formy – sonáta, sonátová forma – L. van
Beethoven
Hudba a tanec
Lidové tance
Společenské tance – valčík, polka
Hudba a tanec – pantomima, balet, výrazový tanec
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Mezipředmětové vztahy
LV – lidová slovesnost
MKV – respektování zvláštností různých
technik

D – gotika

TV – pohybové dovednosti



orientuje se v proudu znějící hudby



pozná píseň Ktož sú boží bojovníci, dokáže ji časově zařadit,
vypráví o době husitství, uvede místo, kde tento chorál pomohl
k vítězství, vyposlechne si chorál a objeví nápěv v symfonické
básni B. Smetany Tábor

Hudební formy – symfonie – Haydn, Mozart
Symfonická báseň – B. Smetana
Hudební divadlo – opereta, Muzikál
Pop. hudba
Ktož sú boží bojovníci
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Můj domov

D




Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Umění a kultura

Hudební výchova

8.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
dokáže charakterizovat znějící hudbu – artificiální a nonartificiální
je schopen animačními prostředky přiblížit pravěkou hudbu



orientuje se v písních homofonního a polyfonního typu
uplatňuje kreativitu a originalitu



sleduje rozvoj vícehlasé kompozice





rámcově se orientuje v žánrech populární hudby
vyvodí, po kterém slohovém období nastupuje
charakterizuje toto období
orientuje se v hudebně pohybové dovednosti
vysvětlí pojmy
vysvětlí, po kterém slohovém období nastupuje
charakterizuje toto období
uvede, kde se tato symfonie každoročně hraje, hymna EU
vysvětlí, po kterém slohovém období nastupuje
charakterizuje toto období



zařadí poslouchanou hudbu do stylového období



orientuje se v proudu znějící hudby












Učivo - obsah
Artificiální a nonartificiální hudba
Původ hudby – pravěk, starověk
Původ moderní a
populární hudby
Středověká hudba – chorál, rytířský zpěv
Klasický jazz
L. Armstrong
Vánoce v hudbě instrumentální a vokální
Hudební renesance
Hudba duchovní a světská
Swing 30. a 40. léta – Elington, Goodman a Miller
Hudební baroko – J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi

Mezipředmětové vztahy
VV – umění mezolitu a neolitu

LV – staročeská poezie

D
VV – symboly doby

Rock´n´roll a country-western
Klasicismus
J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven

D

Romantismus
Hlavní představitelé –R. Schubert, F. Chopin, G. Verdi,
R. Wagner, P. I. Čajkovskij
Populární hudba 60. léta – The Beatles
Pop. hudba – 70. a 80.léta – hard, rock, disco, punk,
regae, hip hop, heavy metal, rap
Vážná hudba – 20. století

D
EGS – Evropa a svět nás zajímá
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Umění a kultura

Hudební výchova

9.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný
typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě
dokáže charakterizovat vážnou a populární hudbu

Učivo - obsah
Počátky hudby v Čechách – středověká hudba
Počátky české populární hudby – polka , valčík

Mezipředmětové vztahy
D
TV – pohybové dovednosti

orientuje se v proudu znějící hudby
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

Hudební renesance v Čechách
K. Harant z Polžic a Bezdružic
J. C. Vodňanský
Jazz a swing v české hudbě
Výběr vhodných stylových písní

D – doba
OV – výchova

České hudební baroko
A. Michna z Otradovic – Chtíc, aby spal
P. J. Vejvanovský
B. M. Černohorský
Trampská píseň
Český hudební klasicismus
J. V. Stamic, J. A. Benda, J.Mysliveček J. J. Ryba

D

50. a 60. léta – divadla malých forem
Semafor – Suchý a Šlitr
Český hudební romantismus
F. Škroup, B. Smetana, A. Dvořák – symfonie
z Nového světa
60. léta – big beat – uvedení některých interpretů doby

LV – Semafor

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluvním projevu v běžném životě, zpívá dle svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
vyvodí, po kterém slohovém období nastupuje
charakterizuje toto období
využívá individuální hru na hudební nástroje
vyvodí, po kterém slohovém období nastupuje
charakterizuje toto období
vyhledání souvislostí mezi hudbou a jinými druhy umění
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji
z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
Vysvětlí vývoj moderní populární hudby, charakteristické znaky
reprodukuje na základě svých individuálních hudebních
schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb,
vytváří jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
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LV – Osvobozené divadlo

D

D – generace ND
LV – doba národního obrození



rámcově se orientuje ve vokálním projevu písní různých žánrů



orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu
jako k logicky utvářenému celku

Populární hudba – 70. a 80. léta
Pop music
Hard rock
Disco
90. léta – techno
Muzikály
20. léta v české vážné – artificiální hudbě
L. Janáček
B. Martinů
J. Suk
V. Novák
A. Hába
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OSV – kreativita

Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika:
Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje samostatně v 6. ročníku 2 hodiny týdně, v 7., 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně.
Výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v kmenových třídách, v učebně výpočetní techniky, v učebně společenských věd, nebo mimo
budovu školy (krajina), případně v jiných institucích zabývajících se prezentací umění (galerie apod.)
Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k
rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti žáků k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. Součástí
tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a
jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které
jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází
zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova je
postavena na tvůrčích činnostech tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání,
představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i nově
vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a
ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování jsou žáci vedeni k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a
zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata: OSV, MV
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání-skupinové vyučování, samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé
projekty.
Kompetence k učení
Žáci si při teoreticky zaměřených hodinách vytváří takové učební materiály, aby je mohli dále využívat pro své vlastní učení. Při své tvorbě poznávají
vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáží zpětně uvědomit problémy související s realizací.
Učitel zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost. Využívá kladného hodnocení k motivaci pro další
výtvarnou činnost.
Kompetence k řešení problémů
Žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek.
Při zadání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení. Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých
postupů
Kompetence komunikativní
Žák dokáže vyjádřit při práci ve skupině svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých.
Učitel klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými formami (písemně, pomocí technických prostředků, výtvarnými p.). Dohlíží na
dodržování etiky komunikace (naslouchání, respektování originálních, nezdařených názorů,.)
Kompetence sociální a personální
Žák učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce.
Učitel dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá. Umožňuje každému žákovi zažít úspěch. V průběhu výuky zohledňuje
rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků.
Kompetence občanské
Žáci prezentují školu, vytvářejí propagační materiály (plakáty a upoutávky) na školní akce. Žáci respektují názor druhých. Veřejně vystavují výsledky
své práce a účastní se výtvarných přehlídek.
Učitel podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů.
Kompetence pracovní
Žáci jsou vedeni při samostatné práci ke koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení. Dodržují vymezená pravidla. Vytvářejí si pozitivní vztah
k manuálním činnostem, při práci s výtvarným materiálem dodržují hygienická pravidla.
Učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení,
- - 234požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů.
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Kompetence digitální
Žák využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své
práce.
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Umění a kultura

Výtvarná výchova

6. – 7.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných
vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé prvky a
jejich vztahy pro získání osobitých výsledků

Učivo-obsah
Kresba-Čára, linie
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
-prvky vizuálně obrazného vyjádření
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
--osobní postoj v komunikaci

Mezipředmětové vztahy
OSV – rozvoj schopností poznávání



ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či
samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření

Kresba-Čára, linie a barva
PLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
-prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
-osobní postoj v komunikaci

OSV – kreativita



rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině
smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku

Malba
PLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
-přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
-osobní postoj v komunikaci

OSV-rozvoj schopností poznávání



vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité
vyjádření

Užité umění
PLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
-typy vizuálně obrazných vyjádření
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
-proměny komunikačního obsahu

OSV – osobní rozvoj seberealizace



zaznamenává vizuální zkušenost, i zkušenosti získané ostatními
smysly, zaznamenává podněty z představ a fantazie

Kresba-Prostor
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
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M-geometrie



-uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru
a časovém průběhu
PLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
-prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností


zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a
digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace

Kresba-Umění a počítač
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
-smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
PLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
-typy vizuálně obrazných vyjádření
-komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

Informatika



interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i
minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických
souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

Kresba-Malba-Vývoj výtvarného umění
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
-reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání
ostatními smysly
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
-osobní postoj v komunikaci
-proměny komunikačního obsahu

MV – kulturní diference
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Dějepis, Občanská výchova



Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Umění a kultura

Výtvarná výchova

8. – 9.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření
a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků

Učivo-obsah
Kresba-Čára, linie, kresba
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
-prvky vizuálně obrazného vyjádření
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
-osobní postoj v komunikaci

Mezipředmětové vztahy
OSV-osobnostní rozvoj seberealizace

Kresba-Výtvarné umění a četba, poslech
PLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
-typy vizuálně obrazných vyjádření
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
-proměny komunikačního obsahu

Český jazyk, Hudební výchova



ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření



rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového
účinku, v rovině subjektivního účinku

Malba
PLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
-přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
-osobní postoj v komunikaci

OSV – rozvoj schopností poznávání,
kreativita



zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a
digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace

Kresba-Umění a počítač
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
-smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
PLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
-typy vizuálně obrazných vyjádření
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
-komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

Informatika



zaznamenává vizuální zkušenost, i zkušenosti získané ostatními

Kresba-Malba-Prostorová tvorba
- - 238
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OSV – rozvoj schopností poznávání,




smysly, zaznamenává podněty z představ a fantazie

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
-uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru
a časovém průběhu
PLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
-prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
-proměny komunikačního obsahu

kreativita

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i
minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických
souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření

Kresba-Vývoj výtvarného umění
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
-reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání
ostatními smysly
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
-osobní postoj v komunikaci

Dějepis
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Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Charakteristika:
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví se vyučuje samostatně v 6. a 9. ročníku 1 hodinu týdně.
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují,
učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Žáci poznávají sami sebe jako živé bytosti, učí se chápat hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i
hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Seznamují se s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i
mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou
míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Poznávání zásadní životní hodnoty a postupně si k nim utvářejí postoje a o aktivní jednání v
souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem
žáků o problematiku zdraví.
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, poznávání sebe a lidí a jednání ve specifických rolích a situacích, angažovaný
přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovědného chování
MKV –lidské vztahy
MV – schopnost zapojovat se do diskuze, rozeznat argumentaci a výrazové prostředky komerční i politické reklamy
EV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí
EGS – osvojování evropských hodnot, svoboda lidské vůle, humanismus, morálka, kritické myšlení,…

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
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Kompetence k učení
Žáci jsou vedeni k efektivnímu učení, vyhledávají a třídí informace, které pak využívají je v procesu učení. Vytvářejí si komplexnější pohled na
přírodní a společenské jevy. Plánují, organizují a řídí vlastní učení.
Kompetence k řešení problémů
Žáci vnímají nejrůznější problémové situace – mimořádné situace, krizové situace a způsoby řešení problémů. Vyhledávají informace vhodné k řešení
problémů. Kriticky myslí a jsou schopni obhájit svá rozhodnut.í
Kompetence komunikativní
Žáci komunikují na odpovídající úrovni. Osvojí si kultivovaný ústní projev. Účinně se zapojují do diskuze. Učí se bezpečnému a odpovědnému
sexuálnímu chování s ohledem na zdraví a etické partnerské vztahy.
Kompetence sociální a personální
Žáci spolupracují ve skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu. V případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádajíKompetence občanské
Žáci respektují názory ostatních. Formují si volní a charakterové rysy. Zodpovědně se rozhodují podle dané situace. Chápou základní ekologické
souvislosti, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí. Rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví.
Kompetence pracovní
Žáci si zdokonalují grafický projev. Jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce. Mohou využít ICT pro hledání informací. Znalostí
používají v běžné praxi a ovládají základní postupy první pomoci.
Kompetence digitální
Žáci chápou význam digitálních technologií pro lidskou společnost, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání. Předcházejí
situacím s negativním dopadem na své tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí
jednají eticky.
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

6.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova






vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným,
duševním a sociálním zdravím
usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní
podporu zdraví
dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s
rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých
možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby
vyhledá odbornou pomoc
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo
druhým

Učivo - obsah
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ
výživa a zdraví – zásady zdravého
stravování, pitný režim, vliv životních
podmínek a způsobu stravování na zdraví;
poruchy příjmu potravy
tělesná a duševní hygiena, denní režim –
zásady osobní a duševní hygieny, otužování,
denní režim, vyváženost pracovních a
odpočinkových aktivit, význam pohybu pro
zdraví, pohybový režim
vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na
zdraví – kvalita ovzduší a vody, hluk,
osvětlení, teplota
ochrana před přenosnými chorobami –
základní cesty přenosu nákaz a jejich
prevence, nákazy respirační, přenosné
potravou, získané v přírodě, přenosné krví a
sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím
hmyzu a stykem se zvířaty
ochrana před chronickými nepřenosnými
chorobami a před úrazy – prevence
kardiovaskulárních a metabolických
onemocnění; preventivní a léčebná péče;
odpovědné chování v situacích úrazu a život
ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při
sportu, na pracovišti, v dopravě), základy
první pomoci
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Mezipředmětové vztahy

EV –vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní
zdraví i na zdraví ostatních lidí
VDO - projevovat se v jednání i v řešení problémů samostatně a
odpovědně

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ





respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i
jinými vrstevníky
přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v
komunitě
vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku)
uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na
kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita,
rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví

vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství
vztahy a pravidla soužití v prostředí
komunity – rodina, škola, vrstevnická
skupina, spolek

OSV – obecné modely řešení problémů
- zvládání rozhodovacích situací
- poznávání sebe a lidí a jednání ve specifických rolích a situacích

HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ





vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských
potřeb a hodnotou zdraví
vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o
něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v
rámci školy a obce
samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační
techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu,
překonávání únavy a předcházení stresovým situacím

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci
– složky zdraví a jejich interakce, základní
lidské potřeby a jejich hierarchie
podpora zdraví a její formy – prevence a
intervence, působení na změnu kvality
prostředí a chování jedince, odpovědnost
jedince za zdraví, podpora zdravého
životního stylu, programy podpory zdraví

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE








samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační
techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu,
překonávání únavy a předcházení stresovým situacím
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
uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování,
chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými,
civilizačními a jinými chorobami
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo
druhým
uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany
proti manipulaci a agresi
projevuje odpovědné chování v rizikových situacích

stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační,
relaxační a regenerační techniky
k překonávání únavy, stresových reakcí a k
posilování duševní odolnosti
skryté formy a stupně individuálního
násilí – šikana a jiné projevy násilí;
komunikace se službami odborné pomoci
bezpečné chování a komunikace –
komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi,
bezpečný pohyb v rizikovém prostředí,
nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií, sebeochrana a
vzájemná pomoc v rizikových situacích a
v situacích ohrožení
- - 243
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VDO - projevovat se v jednání i v řešení problémů samostatně a
odpovědně




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

dodržování pravidel bezpečnosti a
ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve
škole, ochrana zdraví při různých činnostech,
bezpečnost v dopravě, rizika silniční a
železniční dopravy, vztahy mezi účastníky
silničního provozu vč. zvládání agresivity,
postup v případě dopravní nehody (tísňové
volání, zajištění bezpečnosti)
ochrana člověka za mimořádných událostí
– klasifikace mimořádných událostí, varovný
signál a jiné způsoby varování, základní
úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace,
činnost po mimořádné události, prevence
vzniku mimořádných událostí
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

9.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova


Učivo - obsah
VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ

respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a
partnery

vztahy ve dvojici – láska, partnerské vztahy, manželství
a rodičovství
ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE



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

dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a
společenské změny
sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví
reprodukční soustavy, sexualita jako součást formování
osobnosti, zdrženlivost, předčasná sexuální zkušenost,
promiskuita problémy těhotenství a rodičovství
mladistvých; poruchy pohlavní identity
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ



v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo
druhým

tělesná hygiena – zásady intimní hygieny
ochrana před přenosnými chorobami – základní cesty
přenosu nákaz a jejich prevence, choroby přenosné
sexuálním kontaktem

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE
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Mezipředmětové vztahy









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
uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika
spojená se zneužíváním návykových látek a životní
perspektivu mladého člověka
uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely
chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve
škole i mimo ni
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo
druhým
vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt
uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany
proti manipulaci a agresi

auto-destruktivní závislosti – psychická onemocnění,
násilí mířené proti sobě samému, rizikové chování
(alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné
látky a předměty, nebezpečný internet), násilné chování,
těžké životní situace a jejich zvládání, trestná činnost,
dopink ve sportu
skryté formy a stupně individuálního násilí a
zneužívání, sexuální kriminalita –formy sexuálního
zneužívání dětí; kriminalita mládeže; komunikace se
službami odborné pomoci
manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy,
působení sekt

OSV – obecné modely řešení problémů
- zvládání rozhodovacích situací
- poznávání sebe a lidí a jednání ve specifických
rolích a situacích

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ




projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu
dospívání a pravidlům zdravého životního stylu
respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně
reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví
respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím,
etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; chápe
význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného
sexuálního chování

sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah k
druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí, utváření
vědomí vlastní identity
seberegulace a sebeorganizace činností a chování –
cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání
problémových situací; stanovení osobních cílů a
postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání
hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro
řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající
a prosociální chování
psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a
zvládání stresu, hledání pomoci při problémech
mezilidské vztahy, komunikace a kooperace –
respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru
druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy,
aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní
komunikace a kooperace v různých situacích, dopad
vlastního jednání a chování
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EGS – svoboda lidské vůle, humanismus, morálka,
osobní zodpovědnost, kritické myšlení
VDO – zásady slušnosti, odpovědnosti,
tolerance,angažovaný přístup k druhým
- projevovat se v jednání i v řešení problémů
samostatně a odpovědně

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA
Charakteristika:
Předmět Tělesná výchova je spolu s předmětem Výchova ke zdraví součástí vzdělávacího oboru Člověk a zdraví.
Vyučovací předmět tělesná výchova je zařazen samostatně v 6.-9. ročníku v hodinové dotaci 2hod. týdně. Nedílnou součástí tohoto předmětu je
i výuka netradičních sportů a lyžařský výcvik, kdy žáci plní buď sjezdový, nebo běžecký program. Svým pojetím vychází z nových trendů ve světě i u
nás a zdůrazňuje snahu vytvořit u žáků kladný vztah ke zdravotně orientované zdatnosti a celoživotní pohybové aktivitě. Vede žáky k pochopení zdraví
jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody, ukazuje žákům další možnosti sportovního vyžití.Výkony se liší náročností v jednotlivých
ročnících a náročnost plnění jednotlivých výstupů se tedy s každým ročníkem zvyšuje ( = postupné navyšování fyzického výkonu a zlepšování
dovedností). Tělesná výchova využívá metod práce, založených na žákovské spolupráci, vzájemném učení, schopnosti přizpůsobit se i vyniknout.
Zahrnuje část tematických okruhů průřezových témat, zejména osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana, výchovy k myšlení
v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchovy, environmentální výchovy a v neposlední řadě i mediální výchovy. Hodnocení žáka
sleduje jeho schopnost respektovat přijatá pravidla a pozitivní komunikaci. Schopnost aplikovat dovednosti a vědomosti, samostatnost a vůli po
zlepšení své zdatnosti, uplatňování pravidel hygieny a bezpečného chování.
Cílem tělesné výchovy je nabídnout žákům co nejširší záběr sportovních aktivit a hlavně motivovat pro další sportovní rozvoj.
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci poznávají smysl a cíl svých aktivit, plánují, organizují a řídí vlastní činnost, užívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka,
čtenáře, uživatele internetu.
Učitel hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok, stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu,
dodává žákům sebedůvěru, sleduje pokrok všech žáků, různým způsobem zpracuje informace o pohybových aktivitách ve škole.
Kompetence k řešení problémů
Žáci vnímají nejrůznější problémové situace a plánují způsob řešení problémů, uvědomují si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů
zhodnotí, jsou schopni obhájit svá rozhodnutí.
Učitel s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení, vede žáky ke správným způsobům řešení problémů.
Kompetence komunikativní
Žáci komunikují na odpovídající úrovni dle pravidel her, účinně se zapojují do diskuze.
Učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, zadává úkoly, při kterých mohou žáci
spolupracovat.
Kompetence sociální a personální
Žáci spolupracují ve skupině, podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu, v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají, vytváří pozitivní
představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj.
Učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch, zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá,
požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupy.
Kompetence občanské
Žáci respektují názory ostatních,i formují volní a charakterové rysy, aktivně se zapojují do sportovních aktivit, rozhodují se v zájmu podpory a ochrany
zdraví, rozlišují a uplatňují práva a povinnosti vyplývající z různých rolí (hráč, rozhodčí, divák,..).
Učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé, vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií
hodnotili své činnosti nebo výsledky.
Kompetence pracovní
Žáci jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce, spoluorganizují svůj pohybový režim, využívají znalostí a dovednosti v běžné praxi,
ovládají základní postupy první pomoci.
Učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti.
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Kompetence digitální
Žáci využívají aplikace a služby pro měření své výkonnosti a orientaci v terénu, digitální technologie žáci využívají k tomu, aby zkvalitnili výsledky
své práce.
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a zdraví

TV – Lehká atletika

6. – 9.




Výstupy žáka ZŠ Mozartova
zná provedení speciálních běžeckých cvičení – běžecká abeceda
(6. -9. ročník)
zná startovat z bloků, zvládá polovysoký start a učí se koordinaci
pohybu (6. -9. ročník)
ví, jak rozlišit tempo při vytrvalostním běhu na dráze 1OOO 15OO m (6. - 9. ročník)
dokáže běžet v terénu do 2O minut , přehrada Jbc (2,3), ( 6. - 9.
ročník)
zná způsob běhu na dráze, v zatáčce (6. - 9. ročník)
zná předvést předávku při štafetovém běhu ( 6. – 9.)




zná stupňovaný rozběh, umí odraz (6.- 9. ročník)
dokáže propojit rozběh a odraz (6.- 9. ročník)

Skok daleký





ví, jak provést odrazová cvičení (6. - 9. ročník)
zná techniku rozběhu a odrazu (6. - 9. ročník)
zkvalitňuje nácvik přechodu přes laťku a zvládá vlastní skok (6. –
9. ročník)
zná základní postoj při hodu (6. – 9. ročník)
uvědomuje si práci ruky při hodu (6. – 9. ročník)
dokáže zkoordinovat střižný krok s hodem a provést vlastní hod
(6. - 9. ročník)

Skok vysoký
- střižný, flop

zdokonaluje techniku vrhu ( 8. - 9. ročník )
zvládá nácvik rovnováhy, sunu ( 8. – 9.ročník )
zvládá vlastní vrh koulí (7. - 9. ročník)
následující výstupy se týkají všech ročníků ( 6. – 9.)

Vrh koulí














Učivo - obsah
Běh

Mezipředmětové vztahy
- přírodopis, fyzika, zeměpis
OSV – osobní rozvoj-rozvoj schopností a
poznávání
OSV –sociální rozvoj -kooperace,
soutěživost“
-práce ve skupině
- soutěže
VDO – občan,občanská společnost a stát
-odpovědnost za postoje a činy
EV – vztah člověka k prostředí
- prostředí ke zdraví
MKV –lidské vztahy
- diskriminace, slušné chování a základní
morální normy
MV – interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
- práce v realizačním týmu

Hod kriketovým míčkem
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zná základní pravidla
používá čestné soupeření, spolupráci, rozlišuje práva a povinnosti
při činnosti
užívá osvojené názvosloví
samostatně a pravidelně se podílí na pohybové činnosti, zlepšuje
tělesnou zdatnost
zvládá osvojené pohybové dovednosti a činnosti, zná své
nedostatky i jejich příčiny
zná bezpečné chování při sportovní činnosti, sportovní etiku
zná organizaci sportovních akcí, spolurozhoduje při osvojené
činnosti
zná způsob zpracování sportovních výkonů
seznamuje se s historií a současností významných soutěží
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a zdraví

TV - Gymnastika

6. - 9.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
zná kotoul vpřed, vzad jeho modifikaci (6. - 9. ročník)
zná průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou (6. – 9.
ročník)
zná průpravná cvičení pro nácvik přemetu stranou (6. - 9.
ročník)
umí podat záchranu a dopomoc při jednoduchých cvicích (6. –
9. ročník)
zná přemet stranou (8. - 9. ročník)
umí skoky na místě i z místa (6. - 9. ročník)
předvede akrobatickou řadu (9. ročník)

 zná cvičení s hudbou, s náčiním (švihadlo), (6. - 9. ročník)
 zná kondiční a zdravotní prvky cvičení (6. - 9. ročník)

zná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z můstku ( 6. - 9.
ročník )
přeskočí díly bedny odrazem z trampolíny (6 - 9.ročník) - chlapci
zná roznožku přes kozu našíř odrazem z můstku
(6. - 9. ročník)
zná skrčku přes kozu našíř odrazem z můstku
(6. - 9. ročník)
zvládá skoky odrazem z trampolíny – prosté
(6.- 9. ročník)
nacvičuje záchranu a dopomoc
(6. - 9. ročník)
zná roznožku přes kozu nadél (6. - 9. ročník - chlapci)
skáče odrazem z trampolíny – s obraty ( 6. - 9. ročník chlapci)
zná průpravná cvičení (6. ročník)
zná výmyk –odrazem jednonož (7. - 9. ročník)
zná přešvihy únožmo ve vzporu (8. - 9. ročník)
nacvičuje záchranu a dopomoc (7. - 9. ročník)
zná podmet (7. - 9. ročník)
zná toč jízdmo (7. - 9. ročník)

Učivo - obsah
Akrobacie

Mezipředmětové vztahy
- přírodopis, fyzika
OSV – osobní rozvoj
OSV – sociální rozvoj
- kooperace a soutěživost
VDO – občan, občanská společnost a stát
MKV – lidské vztahy
EV – vztah člověka k prostředí
MV – interpretace vztahu mediálního sdělení

Estetické a kondiční cvičení

Přeskok

Hrazda
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ovládá chůzi po kladině bez dopomoci (6. - 9. ročník dívky)
ovládá chůzi s doprovodnými pohyby paží (6. - 9. ročník)
umí chůzi po kladině s obraty (6. - 9. ročník)
dokáže rovnovážné polohy (6. - 9. ročník)
zná náskoky, seskoky (6. - 9. ročník)
zvládá poskoky (6. - 9. ročník)
nacvičuje záchranu a dopomoc (6. - 9. ročník)
vymyslí jednoduché vazby a sestavy (9. ročník)
zná komíhání ve visu (6. - 9. ročník)
zná houpání, u záhupu seskok (6. - 9. ročník)
nacvičuje houpání s obraty (6. - 9. ročník - chlapci)
zná svis vznesmo, střemhlav ( 9. ročník)
následující výstupy se týkají všech ročníků ( 6. – 9.)
zná základní pravidla, spolupracuje
používá čestné soupeření, spolupráci, rozlišuje práva a povinnosti
při činnosti
užívá osvojené názvosloví
samostatně se podílí na pohybové činnosti, zlepšuje tělesnou
zdatnost
zvládá osvojené pohybové dovednosti a činnosti, zná své
nedostatky i jejich příčiny
zná bezpečné chování při sportovní činnosti, sportovní etiku
zná organizaci sportovních akcí, spolurozhoduje při osvojené
činnosti
zná způsob zpracování sportovních výkonů
seznamuje se s historií a současností významných soutěží

Kladina - dívky

Kruhy
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a zdraví

TV - Odbíjená

8. - 9.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
zná základní postoj, správné držení těla a rukou ( 8. - 9. ročník )
zná odbíjení vrchem, spodem ve dvojici ( 8. - 9. ročník )
odbije vrchem, spodem při pohybu na hřišti, přes síť ( 8. - 9.
ročník )
podává spodem, vrchem ( 8. - 9. ročník )
 ovládá nácvik lobu přes síť ( 8. - 9. ročník)
zná hru v poli – obranu (odbití míče po podání), ( 9. ročník)
zná hru na síti – náhra po přihrávce – ( 9. ročník )
útok (odbití míče po náhře – vrchem, lobem), (8. - 9. ročník)
ovládá přehazovanou s pravidly (6. - 7. ročník)
zná pravidla odbíjené, základní postavení hráčů (8. ročník)
nacvičují příjem míče v poli, bloky a smeče (8. - 9. ročník)

následující výstupy se týkají ročníků ( 8. – 9.)
zná základní pravidla, spolupracuje na osvojené hře
používá čestné soupeření, spolupráci, rozlišuje práva a povinnosti
při činnosti
užívá osvojené názvosloví
samostatně se podílí na pohybové činnosti, zlepšuje tělesnou
zdatnost
zvládá osvojené pohybové dovednosti a činnosti, zná své
nedostatky i jejich příčiny
zná bezpečné chování při sportovní činnosti, sportovní etiku
zná organizaci sportovních akcí, spolurozhoduje při osvojené
činnosti
zná způsob zpracování sportovních výkonů
seznamuje se s historií a současností významných soutěží

Učivo - obsah
- základní činnosti a dovednosti jednotlivce

Mezipředmětové vztahy
OSV –osobní rozvoj
- rozvoj schopností, poznávání
OSV – sociální rozvoj
- kooperace a soutěživost,
- práce ve skupině
- soutěže

- základní herní kombinace

VDO – občan,občanská společnost a stát
- odpovědnost za postoje a činy

- základní herní systém

MKV - lidské vztahy
- slušné chování a základní morální normy
EV – vztah člověka k prostředí
–životní styl
MV – interpretace vztahu mediálního sdělení
a reality
- rozdíl mezi reklamou a zprávou

- hra
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a zdraví

TV - Basketbal

6. - 9.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
zná základní postoj (6. - 9. ročník)
zná dribling pravou, levou, na místě a v pohybu (6. - 9. ročník)
ovládá přihrávku obouruč trčením, obouruč nad hlavou (6. - 9.
ročník)
 přihrává jednoruč trčením ( 6. - 9. ročník)
 zná chytání míče v klidu a v pohybu (6. - 9. ročník)
















 zná střelbu z místa, v pohybu (6. - 9. ročník)
 zná dvojtakt (6. - 9. ročník)
 ovládá uvolňování bez míče (6. - 9. ročník)

realizuje obranný postoj ( 8. - 9. ročník)
používá clonění( 8. - 9. ročník)
zná bránění útočníka bez míče, s míčem, při střelbě( 8. -9. ročník)

nacvičuje herní situace( 8. -9. ročník)
zná základní pravidla, spolupracuje na osvojené hře( 8. -9. ročník)
následující výstupy se týkají všech ročníků ( 6. – 9.)
používá čestné soupeření, spolupráci, rozlišuje práva a povinnosti
při činnosti
užívá osvojené názvosloví
samostatně se podílí na pohybové činnosti, zlepšuje tělesnou
zdatnost
zvládá osvojené pohybové dovednosti a činnosti, zná své
nedostatky i jejich příčiny

Učivo - obsah
- herní činnosti jednotlivce

- útočné činnosti jednotlivce

-obranné činnosti jednotlivce
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Mezipředmětové vztahy
- fyzika
OSV –osobní rozvoj
- rozvoj schopností, poznávání
OSV – sociální rozvoj
- kooperace a soutěživost
- práce ve skupině
- soutěže
VDO –občan, občanská společnost a stát
- odpovědnost za postoje a činy
EV – vztah člověka k prostředí
- životní styl
MKV –lidské vztahy
- slušné chování a základní morální normy
- diskriminace
MV – interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
- rozdíl mezi reklamou a zprávou






zná bezpečné chování při sportovní činnosti, sportovní etiku
zná organizaci sportovních akcí, spolurozhoduje při osvojené
činnosti
zná způsob zpracování sportovních výkonů
seznamuje se s historií a současností významných soutěží
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a zdraví

TV - Kopaná

6. – 9.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
orientuje se v základních pravidlech (6. - 9. ročník)
zvládá pohybové hry (6. - 9. ročník)
zvládá základní průpravná cvičení na obratnost s míčem (8. - 9.
ročník)
zvládá herní činnosti jednotlivce: útočné – přihrávání (vnitřní
stranou nohy), zpracování (převzetí), vedení , střelba obranné –
obsazování hráče s míčem a bez míče (9. ročník)
zvládá standardní situace – zahájení hry, rohový kop,
vhazování míče, pokutový kop (8. – 9. ročník)
zvládá skupinovou práci, nácvik ve dvojicích (6. - 9. ročník)

následující výstupy se týkají všech ročníků ( 6. – 9.)
zná základní pravidla
zvládá pohybové hry
zvládá koordinačně – rychlostní cvičení
zvládá průpravná cvičení s míčem
zvládá průpravné hry a herní cvičení (7. – 9. ročník)
zvládá herní činnosti jednotlivce: útočné – výběr místa,
přihrávání, zpracování, vedení, obcházení, střelba, obranné –
obsazování hráče s míčem a bez míče, obsazování prostoru,
odebírání míče
zvládá herní kombinace: útočné založené na přihrávce, výměně
místa, činnosti „ přihraj a běž“, obranné založené na
vzájemném zajišťování, přebírání hráčů, zesílené obsazování
hráčů s míčem (8. - 9. ročník)
zvládá standardní situace – zahájení hry, kop od branky rohový
kop, míč rozhodčího, přímý volný kop, nepřímý volný kop,

Učivo - obsah
Kopaná

Mezipředmětové vztahy
- přírodopis, fyzika
OSV – osobní rozvoj- rozvoj schopností,
poznávání
OSV – sociální rozvoj –kooperace a
soutěživost
- práce ve skupině
- soutěže
VDO – občan, občanská společnost a stát
- odpovědnost za postoje a činy
MKV – lidské vztahy – slušné chování a
základní morální normy
- diskriminace
EV – vztah člověka k prostředí
- životní styl
MV – interpretace vztahu mediálního sdělení
a reality
- rozdíl mezi reklamou a zprávou

Kopaná
- sportovní fotbalové třídy

- - 257
--










pokutový kop, vhazování míče ( 7. – 9. ročník)
 zná organizaci soutěže, odpískání zápasu (8 .- 9. ročník)
zná základní pravidla (6. - 9. ročník)
používá čestné soupeření, spolupráci, rozlišuje práva a povinnosti
při činnosti (6. - 9. ročník)
užívá osvojené názvosloví (8. - 9. ročník)
samostatně a pravidelně se podílí na pohybové činnosti, zlepšuje
tělesnou zdatnost (8. - 9. ročník)
zvládá osvojené pohybové dovednosti a činnosti, zná své
nedostatky i jejich příčiny (8. - 9. ročník)
zná bezpečné chování při sportovní činnosti, sportovní etiku (6. 9. ročník)
zná organizaci sportovních akcí, spolurozhoduje při osvojené
činnosti ( 9. ročník)
zná způsob zpracování sportovních výkonů ( 9. ročník)
 seznamuje se s historií a současností významných soutěží ( 9.
ročník)


- - 258
--

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a zdraví

TV – Běh na lyžích

7.





Výstupy žáka ZŠ Mozartova
umí zacházet s běžeckou výzbrojí, výstrojí
je schopen mazání a údržby lyží
zná pravidla pohybu v zimní krajině
























Běžecké lyžování

Učivo - obsah

Mezipředmětové vztahy
- zeměpis, občanská výchova, přírodopis,
fyzika, zeměpis, dějepis

zvládá nošení lyží
dokáže si připnout lyže
zná správný úchop holí
zná obraty na místě
zvládá výstupy

- základní prvky

OSV – osobní rozvoj
OSV – sociální rozvoj
VDO – občan, občanská společnost a stát
MKV – lidské vztahy
EV – vztah člověka k prostředí
MV – interpretace vztahu mediálního sdělení
a reality

ví, co je základní postoj, přenášení váhy, skluzy na jedné lyži
zná odšlapování
zvládá sjíždění, sjezdový postoj
provádí běh střídavý
provádí běh soupažný jednodobý a dvoudobý
zvládá běh ve stopě 2OOO m
nacvičuje běh bez holí
zvládá přenášení váhy
odrazí se z vnitřní hrany lyže
zná přenášení váhy těla
zdokonaluje nácvik volné techniky do mírného protisvahu, po
rovině, z mírného svahu
je schopen jízdy ve středně náročném terénu, (do 15 km)
zná základní pravidla, spolupracuje
používá čestné soupeření, spolupráci, rozlišuje práva a povinnosti
při činnosti
užívá osvojené názvosloví
samostatně se podílí na pohybové činnosti, zlepšuje tělesnou
zdatnost
zvládá osvojené pohybové dovednosti a činnosti, zná své

- nácvik klasické techniky

- nácvik volné techniky
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nedostatky i jejich příčiny
zná bezpečné chování při sportovní činnosti, sportovní etiku
zná organizaci sportovních akcí, spolurozhoduje při osvojené
činnosti
zná způsob zpracování sportovních výkonů
seznamuje se s historií a současností významných soutěží
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Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a zdraví

TV – Sjezdové lyžování

7.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
ví, jak zacházet se sjezdovou výzbrojí a výstrojí
je schopen mazání a údržby lyží
zvládá chůzi,výstupy, obraty
ovládá přenášení váhy
zná základní lyžařský postoj
provádí oblouk ke svahu
zná sesouvání
zná odšlapování ke svahu
zná bruslení
zná klouzavý pluh
zná oblouk v pluhu, i z pluhu
provádí oblouk z přívratu vyšší lyží
provádí oblouk z přívratu nižší lyží
zná oblouk z rozšířené stopy
ví, jak zabrzdit přívratem a obloukem v přívratu, hokejovým
způsobem
 zná oblouk v paralelním postavení lyží a oblouk odskakovaný
základní rozdíl mezi carvingovým a klasickým“smykovým“
obloukem
zná rozdíly v materiálovém vybavení pro carving
zvládá základní postavení
zvládá přechod z jedné vlnovky do druhé
zná carvingový oblouk otevřený, zavřený, střední
zvládá jízdu po hranách , v náklonu,
 zvládá regulovat rychlost
zná základní pravidla, spolupracuje
používá čestné soupeření, spolupráci, rozlišuje práva a povinnosti
při činnosti
užívá osvojené názvosloví
samostatně se podílí na pohybové činnosti, zlepšuje tělesnou
zdatnost
zvládá osvojené pohybové dovednosti a činnosti, zná své


















Vzdělávací oblast

Učivo - obsah
Sjezdové lyžování :
- základní prvky
- všeobecná lyžařská průprava
- základní technika sjíždění, základní oblouky

- brzdění
- pokročilá technika sjíždění
Carving :

- carvingová vlnovka
- carvingový oblouk
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Mezipředmětové vztahy
OSV – osobní rozvoj
- rozvoj schopností, poznávání
OSV – sociální rozvoj
- kooperace a soutěživost
- rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci
- práce ve skupině
-soutěže
VDO – občan, občanská společnost a stát
-práva a povinnosti občana
- odpovědnost za postoje a činy
MKV – lidské vztahy
- slušné chování a základní morální normy,
diskriminace
EV – vztah člověka k prostředí –životní styl
MV – interpretace vztahu mediálního sdělení
a reality
-rozdíl mezi reklamou a zprávou






nedostatky i jejich příčiny
zná bezpečné chování při sportovní činnosti,sportovní etiku, zná
teorii přežití v přírodě při nouzové situaci
zná organizaci sportovních akcí, spolurozhoduje při osvojené
činnosti
zná způsob zpracování sportovních výkonů
seznamuje se s historií a současností významných soutěží

přežití v přírodě

- - 262
--













Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a zdraví

TV – Netradiční pohybové
hry

6. - 9.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
zná manipulaci s florbalovou holí a míčkem (6. ročník )
dovede správně střílet a přihrávat (6. - 9. ročník)
zná herní kombinace (7. - 9. ročník)
užívá pravidla hry (6. – 9. ročník)
zvládá standardní situace – vhazování, rozehrávání, volný
úder, střelba (9. ročník)

dovede házet,chytat ( 6. -7. ročník)
ovládá přihrávky ( 6. -7. ročník)
nacvičuje podání – delší hod ( 6. -7. ročník)
zná průpravné hry ( 6. -7. ročník)
užívá základní pravidla hry ( 6. -7. ročník)

 zná házet (bekhend, forhend), chytání, přihrávka (6. – 9. ročník)
 zvládá průpravné hry (6. – 9. ročník)
 zná základní pravidla, hry (6. – 9. ročník)

 dovede házet, chytat ( 6. ročník ) a odpálit (7. ročník)
 Zná základní pravidla,hra (8. - 9. ročník)
 Zvládá základní údery ( bekhend, forhend), podání ( 6. -7. ročník)
 zná údery s rotací ( horní, spodní ) – ( 8. - 9. ročník)
 zná základní pravidla ( 8. - 9. ročník)
 zná základní pravidla hry ( 8. -9. ročník)
 ovládá driblink s míčem, střelbu na koš ( 8. - 9. ročník)
 zvládá standardní situace –přihrávky, uvolňování s míčem i bez
míče ( 8. - 9. ročník)
 zvládá herní kombinace útočné i obranné, taktiku ( 8. - 9. ročník)

Učivo - obsah
Florbal - chlapci

Mezipředmětové vztahy
- přírodopis, fyzika
OSV – osobní rozvoj
- rozvoj schopností, poznávání
OSV – sociální rozvoj
- kooperace a soutěživost
VDO – občan, občanská společnost a stát
MKV –lidské vztahy
EV – vztah člověka k prostředí
MV – interpretace vztahu mediálního sdělení
a reality

Ringo - chlapci

Frisbee

Teeball
Stolní tenis

Streetball
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zvládá základní údery (bekhend, forhend) (6. – 9. ročník)
zná správný postoj, uchopení rakety (6. – 9. ročník)
uplatňuje typy herních činností (6. – 9. ročník)
následující výstupy se týkají všech ročníků ( 6. – 9.)
zná základní pravidla, spolupracuje na osvojené hře
používá čestné soupeření, spolupráci, rozlišuje práva a povinnosti
při činnosti
užívá osvojené názvosloví
samostatně se podílí na pohybové činnosti, zlepšuje tělesnou
zdatnost
zvládá osvojené pohybové dovednosti a činnosti, zná své
nedostatky i jejich příčiny
zná bezpečné chování při sportovní činnosti, sportovní etiku
zná organizaci sportovních akcí, spolurozhoduje při osvojené
činnosti
zná způsob zpracování sportovních výkonů
seznamuje se s historií a současností významných soutěží

Softtenis
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Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a zdraví

TV – Netradiční sporty

6. – 9.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
zná jízdu vpřed stromečkem a jízdu (dvou oporovou) (6. – 9.
ročník)
 zná rovnovážné cvičení – jízda ve dřepu, na jedné noze,
s přednožením, zanožením (6. – 9. ročník)
 k zastavení používá brzdu lyžařskou, brzdu pluhem (6. – 9.
ročník)
 zná techniku překládání vpřed, vzad (6. – 9. ročník)
 zná jízdu ve vlnovkách vpřed (6. – 9. ročník)
 zná práci s hokejovou holí, zpracuje kotouč (chlapci) (6. – 9.
ročník)
zná správné dýchání do vody (6. – 9. ročník)
ovládá nácvik paží a nohou na suchu i u okraje bazénu (6. – 9.
ročník)
zná použití plavecké desky (6. – 9. ročník)
uplave alespoň 25 m technikou prsa (6. – 9. ročník)
orientuje se pod vodou- hledání předmětů, skoky (6. – 9. ročník)
 zná startovní skok z bloku (6. – 9. ročník)
umí obléknout sedací úvazek (6. – 9. ročník)
dokáže použít uzlovou techniku (6. – 9. ročník)
zvládá výstup do výšky, sestup, spuštění, slaňování (6. – 9. ročník)
je schopen sebeovládání, posiluje odvahu, jistotu v rizikových
situacích v uzavřeném prostoru ( 9. ročník)
ovládá pádovou techniku do kolébky, kotoulem přes rameno (9.
ročník)
následující výstupy se týkají všech ročníků ( 6. – 9.)
zná základní pravidla, spolupracuje na osvojené hře
používá čestné soupeření, spolupráci, rozlišuje práva a povinnosti
při činnosti
užívá osvojené názvosloví
samostatně se podílí na pohybové činnosti, zlepšuje tělesnou
zdatnost
zvládá osvojené pohybové dovednosti a činnosti, zná své
nedostatky i jejich příčiny





Vzdělávací oblast

Učivo - obsah
Bruslení

Mezipředmětové vztahy
- přírodopis, fyzika
OSV – osobní rozvoj
OSV – sociální rozvoj
VDO – občan, občanská společnost a stát
MKV – lidské vztahy
EV – vztah člověka k prostředí
MV – interpretace vztahu mediálního sdělení
a reality

Plavání

Sportovní lezení

Úpolové sporty
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- přírodopis, fyzika






zná bezpečné chování při sportovní činnosti, sportovní etiku
zná organizaci sportovních akcí, spolurozhoduje při osvojené
činnosti
zná způsob zpracování sportovních výkonů
seznamuje se s historií a současností významných soutěží
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a zdraví

TV - Turistika

6. - 9.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
umí se pohybovat v terénu (v různém období roku) i se zátěží
(6. – 9. ročník)
zná jak se orientovat v přírodě (6. – 9. ročník)
zná poskytnout první pomoc (6. - 9. ročník)

Učivo - obsah
- turistika a pobyt v přírodě

Mezipředmětové vztahy
- zeměpis, přírodopis, občanská výchova

OSV – osobní rozvoj
OSV – sociální rozvoj
VDO - občan, občanská společnost a stát
MKV – lidské vztahy
EV – vztah člověka k prostředí
MK- interpretace vztahu mediálního sdělení

zná základní pravidla, spolupracuje (6. – 9. ročník)
používá čestné soupeření, spolupráci, rozlišuje práva a povinnosti
při činnosti (6. – 9. ročník)
užívá osvojené názvosloví (6. – 9. ročník)
samostatně se podílí na pohybové činnosti, zlepšuje tělesnou
zdatnost (6. – 9. ročník)
zvládá osvojené pohybové dovednosti a činnosti, zná své
nedostatky i jejich příčiny (8. – 9. ročník)
zná bezpečné chování při sportovní činnosti, sportovní etiku ( 9.
ročník)
zná organizaci sportovních akcí, spolurozhoduje při osvojené
činnosti ( 9. ročník)
zná způsob zpracování sportovních výkonů ( 9. ročník)
 seznamuje se s historií a současností významných soutěží ( 9.
ročník)
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Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: PRACOVNÍ VÝCHOVA

Charakteristika:
Vyučovací předmět Pracovní výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku s časovou dotací jedné hodiny týdně.
Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy byl pro 6. ročník vybrán tematický okruh
práce s technickými materiály.
Cílem předmětu je získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména při ručním opracování materiálu.
Osvojení správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci. Osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, dodržování zásad hygieny práce, základů plánování a organizace práce.
V 8. a 9. ročníku se vyučuje povinný okruh Svět práce, který připravuje žáky na přechod ze základní školy na školu střední a následně pak do světa
práce. Zaměřuje se na utváření a rozvíjení dovedností, které jsou předpokladem pro budoucí úspěšné začlenění žáků do pracovního života. Učí žáky
přebírat osobní zodpovědnost za vlastní rozhodování o své budoucí vzdělávací a profesní dráze. Rozšiřuje poznatky žáků a světě práce, přibližuje jim
charakteristiky jednotlivých povolání a koriguje jejich představy a očekávání ve vztahu k vybraným povoláním. Mezipředmětové vztahy jsou
rozvíjeny především s předmětem Občanská výchova. Od školního roku 2017/18 je díky rekonstrukci kuchyňky přidán další okruh Příprava pokrmů.
Předmětem prolínají některá průřezová témata: OSV, VDO, MV
OSV - Osobnostní a sociální výchova - sebepoznání a sebepojetí, komunikace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty a postoje,
MV - Mediální výchova - práci s více zdroji informací, práce s počítačem a internetem, VDO- osobní zodpovědnost, občan a stát
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
Žák poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení prostřednictvím zadávaných úkolů, umí posoudit vlastní pokrok, kriticky zhodnotí výsledek
své práce.
Učitel zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů, vede žáky k práci s odbornou literaturou, pozoruje pokrok u všech žáků.
Kompetence k řešení problémů
Žák promýšlí pracovní postupy praktických cvičení, při řešení se učí chápat, že se při práci bude setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné
řešení, poznatky aplikuje v praxi.
Učitel se zajímá o náměty, klade otevřené otázky.
Kompetence komunikativní
Žák se učí správnému technologickému postupu při práci, používá správné názvosloví, využívá informační zdroje k získání nových poznatků.
Učitel zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují, vede žáky k ohleduplnosti.
Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu.
Učitel rozvíjí u žáků dovednost využívat rozmanité informační zdroje, kriticky je vyhodnocovat a zaujímat k nim vlastní stanovisko, rozlišovat zásadní
a bezvýznamné informace.
Kompetence sociální a personální
Žáci spolupracují ve skupinách, spolupracují při řešení problémů, přispívají k diskuzi a respektují názory jiných, učí se věcně argumentovat.
Učitel podle potřeby pomáhá žákům, každému žákovi umožňuje zažít úspěch, dodává žákům sebedůvěru.
Kompetence občanské
Žáci respektují pravidla při práci, dokáží přivolat pomoc při zranění, chápou základní ekologické souvislosti.
Učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, dodává žákům sebedůvěru.
Učitel podporuje u žáků rozvoj realistického sebehodnocení a hodnocení druhých.
Kompetence pracovní
Žák dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti, používá vhodně nástroje a materiál, dodržuje technologické postupy, dbá na své zdraví a zdraví
ostatních, dbá na ochranu životního prostředí, své poznatky využívá v běžné praxi.
Učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a nástrojů, pozoruje pokrok při práci v hodině, jasnými pokyny směřuje činnosti
k stanovenému cíli, hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok.
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Kompetence digitální
Žák ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti;
Žák samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít, přičemž využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci,
zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce.












Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a svět práce

Pracovní výchova

6.ročník

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích a
pracovních postupech; provádí jednoduché práce s
technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem
materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
organizuje svoji pracovní činnost
pracuje s jednoduchou technickou dokumentací, orientuje se v
pracovních postupech a návodech
dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i
zásady
bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a
nářadím; poskytne první pomoc při úrazu - rozlišuje různé
druhy materiálů a zná jejich vlastnosti - zvolí vhodný pracovní
postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu správně vybere a používá vhodné pracovní nástroje a pomůcky
- dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku - dodržuje
technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytuje první pomoc při drobném úrazu
ovládá základní funkce vybraných digitálních zařízení,
postupuje podle návodu k použití, při problémech vyhledá
pomoc či expertní službu
propojuje vzájemně jednotlivá vybraná digitální zařízení
pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi v
situacích, které odpovídají okruhu jeho zájmů a potřeb
ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením








Učivo - obsah
vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov,
plasty, kompozity)
pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční
opracování
jednoduché pracovní operace a postupy
organizace práce, důležité technologické
postupy
technické náčrty a výkresy, technické
informace, návody
úloha techniky v životě člověka, zneužití
techniky, technika a životní prostředí, technika
a volný čas, tradice a řemesla
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Mezipředmětové vztahy
Ov, Př, F, M,
OSV-stanovení osobních cílů, spolupráce,
komunikace
VDO-osobní zodpovědnost, respektování a
dodržování předpisů a norem

M, Z, EV



VDO-os. zodpovědnost, respektování předpisů a
norem, první pomoc

dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a
předpisy při práci s digitální technikou a poskytne první pomoc
při úrazu

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a svět práce

Pracovní výchova

8.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
žák rozliší 4 základní typy osobnosti – flegmatik, cholerik,
melancholik, sangvinik
 žák chápe vztah zájmů a povolání
 žák si utvoří vlastní hodnotový systém

Učivo - obsah



sebepoznávání
zájmy
hodnoty

 žák popíše náplň vybraných povolání
 žák objektivně zhodnotí pozitiva a negativa vybraných povolání
 žák chápe problematiku trhu
 žák se orientuje v zákoníku práce
 žák používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje
základní kuchyňské spotřebiče
 žák připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé
výživy

charakteristika povolání



úprava stolu a stolování



žák dodržuje základní principy stolování, společenského
chování a obsluhy stolu ve společnosti
žák dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu v kuchyni

Mezipředmětové vztahy

MV

trh práce
problematika nezaměstnanosti
vybavení kuchyně
potraviny, příprava pokrmů

základní pravidla hygieny, bezpečnosti a první
pomoci
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OSV-stanovení osobních cílů, spolupráce,
komunikace

VDO-osobní zodpovědnost, respektování a
dodržování předpisů a norem

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Člověk a svět práce

Pracovní výchova

9.

Výstupy žáka ZŠ Mozartova
 žák se orientuje v českém školském systému
 žák chápe požadavky na něj kladené
 žák chápe důležitost celoživotního vzdělávání
 žák se orientuje ve výběrovém řízení
 žák se naučí využívat organizovanou pomoc při přípravě na
přijímací řízení
 žák posoudí změny, kterými prošel za 2 roky
 žák je schopen prokázat znalost svého oboru

Učivo - obsah
charakteristika jednotlivých typů škol
přijímací řízení
volba povolání – program Junior Achiewement
testy a zkoušky nanečisto
sebepoznávání
představení svého oboru
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Mezipředmětové vztahy

6. HODNOCENÍ
ŽÁKŮ

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků postupuje škola v souladu s ustanoveními § 51 – 53.
Pravidla a kritéria hodnocení výsledků vzdělávání žáků vymezuje podrobně příloha č. 1/

7.
PŘÍLOHY
Příloha 1
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
/klasifikační řád/
1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou
1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání
1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole
2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií
Stupně hodnocení prospěchu
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3.1.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
3.1.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.
3.1.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Stupně hodnocení chování
4. Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2, včetně předem stanovených kritérií
5. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace
6. Způsob získávání podkladů pro hodnocení
7.

Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
Komisionální zkouška
Opravná zkouška

8. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
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Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
/klasifikační řád/
1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou
1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání
1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole
2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií
3.1 Stupně hodnocení prospěchu
3.1.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
3.1.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.
3.1.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
3.2 Stupně hodnocení chování
4. Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2, včetně předem stanovených kritérií
5. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace
6. Způsob získávání podkladů pro hodnocení
7. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
7.1 Komisionální zkouška
7.2 Opravná zkouška
8. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
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Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
/klasifikační řád/
1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou
1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání
1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.
2. Za první i druhé pololetí vydává škola žákovi vysvědčení.
3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy
se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.
4. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu
vzdělávání.
5. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.
6. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková.
7. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka.
8. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné klasifikace.
9. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které
dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím
a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
10. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.
11. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
12. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
13. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
14. Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a přiměřeně náročně.
15. Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové
klasifikaci přihlíží učitel věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se
i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
16. Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů.
17. Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:
- průběžně prostřednictvím žákovské knížky
- před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období)
- případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka
V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají
v pedagogické radě.
18. Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí
ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí a neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení
v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují.
19. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů
výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který
již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který
již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
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20. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději
do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
21. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději
do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
22. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel
školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
23. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. Toto neplatí o žákovi, který na daném stupni
základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních
důvodů.
24. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce
opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.
1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole
1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.
2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování Školního řádu školy během klasifikačního období.
3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.
4. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.
5. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.
6. Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:
- průběžně prostřednictvím žákovské knížky
- před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období)
- okamžitě v případně mimořádného porušení Školního řádu.
7. V průběhu pololetí je žákovo chování možno hodnotit výchovnými opatřeními (pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření – napomenutí třídního učitele, třídní důtka,
ředitelská důtka). Kázeňské opatření se ukládá za závažné nebo opakované porušení Školního řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování.
Výchovná opatření jsou žákům udělována operativně v průběhu pololetí. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení
kázeňského opatření a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Pedagogická rada projednává návrhy na udělení důtky ředitele školy, návrhy
na sníženou známku z chování na vysvědčení, pochvaly na vysvědčení, analyzuje zvl. příčiny porušování pravidel chování stanovených Školním řádem a navrhuje další postup
u problémových žáků. V případě nutnosti je k projednání přestupku žáka svolána mimořádná pedagogická rada.
8. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.
9. Udělení výchovných opatření zaznamenává třídní učitel bez zbytečného odkladu do dokumentace školy.
2 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.
2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.
3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý
prostředek učení.
4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat:
- co se mu daří
- co mu ještě nejde
- jak bude pokračovat dál
5. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
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6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.
3 Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií
3.1 Stupně hodnocení prospěchu
1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí
na vysvědčení stupni prospěchu:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný
2. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:
- předměty s převahou teoretického zaměření
- předměty s převahou praktických činností
- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony
komplexně, v souladu se specifikou předmětu.
3.1.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností a schopností vykonávat
požadované intelektuální a motorické činnosti,
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí
- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim
- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu
- kvalita výsledků činností
- osvojení účinných metod samostatného studia
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické
činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky
správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho
činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů
a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků
činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších
nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
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Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí podstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních
a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků; a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo
tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější
nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový
a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad
a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti
a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí
učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má
velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu
a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním
a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky
a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.
3.1.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.
Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, domácí nauky.
Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí:
- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce
- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech
- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech
- kvalita výsledků činností
- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti
- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí
- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci
- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce,
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dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení
a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si
organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání
surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci
překonává s občasnou pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně
účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je
schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává
jen s častou pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci
učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce
má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí
a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené,
neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci
a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů
a měřidel se dopouští závažných nedostatků.

3.1.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova.
Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace
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- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti
- kvalita projevu
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních
a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě.
Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho
projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní
zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý,
dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou
kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se
značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti
a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost

3.2 Stupně hodnocení chování
(1) Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
a) 1 – velmi dobré
b) 2 – uspokojivé
c) 3 – neuspokojivé
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
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Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby
napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v rozporu s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného či hrubého přestupku proti vnitřnímu řádu školy, nebo se opakovaně dopustí méně
závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje
nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s řádem školy. Dopustí se takových hrubých přestupků, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob.
Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl s vyznamenáním
b) prospěl
c) neprospěl
d) nehodnocen
Žák je hodnocen stupněm
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než
2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5a jeho chování je hodnoceno stupněm
velmi dobré
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný,
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný, nebo není-li
z něho hodnocen na konci druhého pololetí,
d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
4 Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií.
1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.
2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu,
která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.
3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu
vzdělávání.
4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
5. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných
školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným
v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje
posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje
žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
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5 Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace
Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro stanovení
celkového hodnocení žáka na vysvědčení.
Prospěch
Ovládnutí učiva předepsaného osnovami
1 – výborný
ovládá bezpečně
2 – chvalitebný

ovládá

3 – dobrý

v podstatě ovládá

4 – dostatečný

ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný

neovládá

Úroveň myšlení

1 – výborný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti

2 – chvalitebný

uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý

menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný

nesamostatné myšlení

5 - nedostatečný

odpovídá nesprávně i na návodní otázky

Úroveň vyjadřování
1 – výborný

výstižné a poměrně přesné

2 – chvalitebný

celkem výstižné

3 – dobrý

myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4 – dostatečný

myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 - nedostatečný

i na návodní otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští
1 – výborný
užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně,
přesně a s jistotou
2 – chvalitebný

dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen
menších chyb

3 – dobrý

řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže
a odstraňuje chyby

4 – dostatečný

dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
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5 - nedostatečný

praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Píle a zájem o učení
1 – výborný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2 – chvalitebný

učí se svědomitě

3 – dobrý

k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4 – dostatečný

malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5 - nedostatečný

pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

Chování
1 – velmi dobré

Žák uvědoměle dodržuje ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných
přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému
působení a snaží se své chyby napravit.

2 - uspokojivé

Chování žáka je v rozporu s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se
dopustí závažného přestupku proti vnitřnímu řádu školy, nebo se
opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku
třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně
vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných
osob.

3 - neuspokojivé

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s řádem školy. Dopustí se
takových závažných přestupků, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo
bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem
výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy
dopouští dalších přestupků.

6 Způsob získávání podkladů pro hodnocení
1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:
- soustavným diagnostickým pozorováním žáka
- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy
- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami
- analýzou různých činností žáka
- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP)
- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka
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2. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za každé pololetí,
z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující
průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné
k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen
při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.
3. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení
oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákům přítomných na výuce nejpozději do 7
dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním
známek žákům. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka.
4. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
5. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do
třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
6. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek
(ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled
zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
7. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další
údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.
8. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které
se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10.
dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům.
9. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:
- neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden
- žáci zapisují látku do sešitů za dobu své nepřítomnosti na výuce dle pokynů učitele
- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotiti to, co umí
učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není
přípustné
- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva
- prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva
10. Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a
klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce)
na pedagogické radě.
7 Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
7.1 Komisionální zkouška
1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech:
- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí
- při konání opravné zkoušky
2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
3. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický
pracovník školy
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací- oblasti
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Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
4. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením
nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního
nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
5. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.
6. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující
komisi náhradní termín přezkoušení.
7. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
8. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
9. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch
a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.
7.2 Opravná zkouška
1. Opravné zkoušky konají:
- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali ročník
na daném stupni základní školy a nemají nedostatečnou z předmětu
s převahou výchovného zaměření,
- žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů.
Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky
stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné
zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu
do devátého ročníku.
4. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v daném pololetí.
5. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku:
Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka)
Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… .
Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka)
Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch v předmětu ……… zůstává nedostatečný.
8 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou
stupních základní školy.
2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat
různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.
3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.
4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.
5. Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni
postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.
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Příloha 2 – Osnovy volitelných předmětů

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY
Charakteristika:
Vyučovací předmět Pohybové a sportovní aktivity se vyučuje na druhém stupni v časové dotaci 1 hodina týdně. Předmět podporuje všeobecně
pohybový rozvoj žáků, přiměřený rozvoj jejich kondičních schopností, zajišťuje regeneraci a zprostředkuje seznámení s netradičními sporty.
Předmět vede žáky k potřebě vyplňovat svůj volný čas aktivním pohybem, ke snaze po zdokonalování svých pohybových dovedností a tím posilování
volních vlastností a upevňování zodpovědnosti za sebe i své spolužáky.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Žáci by měli na základě respektování daných pravidel spolupracovat v rámci kolektivních sportů a převzít zodpovědnost za svůj sportovní výkon
v rámci individuálních sportů.
Výběr učiva je zcela v kompetenci vyučujícího, ten na začátku školního roku zpracuje tématický plán na základě zájmů a věku žáků, jejich zaměření a
situaci v konkrétní skupině.

Přehled nabídky tématických celků:

Kolektivní sporty: kopaná, košíková, streetball, odbíjená, basebal, florbal,
Individuální sporty: atletika, gymnastika, stolní tenis, lyžování
Kondiční cvičení: aerobik, spinnig, tanec, úpoly
Regenerace: plavání, turistika
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Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: SEMINÁŘ Z INFORMATIKY – PSANÍ VŠEMI DESETI
SEMINÁŘ Z INFORMATIKY – POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
SEMINÁŘ Z INFORMATIKY – TVORBA WWW
Charakteristika:
Vyučovací předmět Seminář z informatiky je zařazen samostatně na 2. stupni v hodinové dotaci 1 hodina týdně. Výuka probíhá ve skupinách podle
zájmu žáků a podle potřeb a možností školy v učebnách informatiky.
Žáci si prohlubují, rozvíjejí a v praxi uplatňují získané vědomosti a dovednosti při práci s informačními a komunikačními technologiemi. Využívají
internet, který je důležitým komunikačním prostředkem a nástrojem pro publikování jejich prací..

Výchovné a vzdělávací strategie:
Žáci se učí pracovat s vhodnými softwarovými nástroji, posuzovat a využívat jejich možností. Rozvíjejí se nejen technické znalosti a dovednosti žáků,
ale i jejich kreativita.
Výběr učiva je zcela v kompetenci vyučujícího, ten na začátku školního roku zpracuje tématický plán na základě dané časové dotace, zájmů a věku
žáků, jejich zaměření a situaci v konkrétní skupině.

Přehled nabídky tématických celků:
PSANÍ VŠEMI DESETI: výuka dle tematických celků daného software
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA: formáty grafických souborů a jejich konverze
používání grafických editorů
publikační možnosti vytvořených prací
TVORBA WWW: základ fungování internetu
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používání editorů k návrhům www stránek (NVU, PSPad)
základy tvorby a používání grafiky pro web
možnosti publikování www stránek
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Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: Etická výchova
Charakteristika:
Vyučovací předmět etická výchova je zařazen samostatně na 2. stupni v hodinové dotaci 1 hodina týdně. Výuka probíhá ve skupinách podle zájmu
žáků a podle potřeb a možností školy.
Žáci se učí navazovat a udržovat uspokojivé vztahy, vytvořit si pravdivé představy o sobě samém, řešit každodenní problémy, formulovat své názory
a postoje na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, kriticky vnímat vliv vzorů při vytváření vlastního světonázoru.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Situace a témata budou volena podle úrovně a zájmů žáků. Výuka bude obsahovat především takové formy práce, při kterých žáci budou pracovat
formou her, scének, párových i skupinových forem práce, problémových úkolů apod. tak, aby se zdokonalovali v dovednostech zvládnout běžné
každodenní situace. Výběr učiva bude zcela v kompetenci vyučujícího, který na začátku školního roku zpracuje tematický plán na základě zájmů, věku
a zaměření žáků v konkrétní skupině.

Přehled nabídky tématických celků:
Mezilidské vztahy a komunikace
Pozitivní hodnocení sebe
Řešení problémů a úkolů
Interpersonální a sociální empatie
Zvládnutí agresivity a soutěživosti
Řešení konfliktů
Prosociální chování v osobních vztazích
Prosociální chování ve veřejném životě

Důstojnost lidské osoby
Pozitivní hodnocení druhých
Přijetí vlastního a společného rozhodnutí
Asertivita
Sebeovládání
Reálné a zobrazené vzory
Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství
Solidarita a sociální problémy
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Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Název vyučovacího předmětu: SEMINÁŘ A PRAKTIKA Z PŘÍRODOPISU
Charakteristika:
Vyučovací předmět přírodovědná praktika je zaměřen na komplexním rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Člověk a příroda. V rámci tohoto předmětu
je kladen důraz především na praktické využití teoretických znalostí a dovedností žáků.
Klade důraz na prožitkové poznávání přírody – pozorování organismů a dějů v přírodě, přírodovědné exkurze, práce s přírodninami, laboratorní práce, řešení
problémových úloh, ověřování teoretických znalostí. Z hlediska organizace výuky převažují přírodovědná pozorování v přírodě, badatelská činnost, krátkodobé
projekty, skupinová práce, žákovské pokusy.
Výuka je zaměřena na budování a rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě a vytváření kladných postojů k přírodě.
Předmět Seminář a praktika z přírodopisu si mohou zvolit žáci na 2. stupni v časové dotaci 1 týdně.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Žáci by měli samostatně aktivně pracovat při řešení zadaných úloh. Náročnost a počet vyhotovených úkolů a pozorování učitel přizpůsobí úrovni žáků.
Výběr učiva je zcela v kompetenci vyučujícího, ten na začátku školního roku zpracuje tematický plán na základě dané časové dotace, zájmů a věku
žáků, jejich zaměření a situaci v konkrétní skupině.

Přehled nabídky tematických celků:
pozorování organismů a dějů v přírodě
sběr botanického a zoologického materiálu v přírodě
práce s přírodninami
přírodovědné exkurze
laboratorní práce
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Název vyučovacího předmětu: Seminář z dějepisu
Charakteristika:
Předmět Seminář z dějepisu se vyučuje jako volitelný předmět na 2. stupni v časové dotaci 1 hodina týdně. Předmět je zasazen do vzdělávací oblasti Člověk a
společnost. Žáci budou komplexněji seznámeni s vybranými obsahy historických témat. Budou si osvojovat poznatky, které se objevují i v jiných vyučujících
předmětech v menší míře či z jiného pohledu. Realizace předmětu je postavena na osvojování klíčových kompetencí a průřezových témat. Důraz je kladen na
projektové, kooperativní, skupinové či individuální organizační formy výuky, na zařazování historických metod, tedy práci s hmotnými či nehmotnými prameny,
literaturou, filmem, dokumentem, oral history, komiksem či karikaturou. Výuka směřuje k vytvoření historického a kulturního povědomí.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Žáci se dle vybrané organizační formy věnují předloženému úkolu a kriticky se nad ním zamýšlejí. Náročnost a druh úkolu bude přizpůsobován úrovni, potřebám a
zájmům žáků. Výběr učiva je zcela v kompetenci vyučujícího, který na začátku roku zpracuje tematický plán na základě dané časové dotace a situace v konkrétní
skupině.

Přehled nabídky tematických celků:

Pravěk
Starověk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
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Název vyučovacího předmětu:

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

Charakteristika:
Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce se vyučuje v časové dotaci 1 hodina týdně na 2. stupni dle zájmu, potřeb a možností školy.
Předmět má žákům pomoci osvojit si a prohloubit základy komunikace v cizím jazyce, více se seznámit s kulturními zvyky některých anglicky
mluvících zemí, rozšířit si slovní zásobu, zlepšovat poslechové a čtecí dovednosti.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Situace a témata budou volena nejen podle učebních osnov, ale i podle úrovně a zájmů žáků. Výuka bude obsahovat především takové formy práce, při
kterých si žáci budou učivo procvičovat formou her, scének, zpěvu, párových i skupinových forem práce, problémových úkolů apod. tak, aby se
zdokonalovali v dovednostech dorozumět se v běžných každodenních situacích. Současně se budou cvičit i v odhadování neznámého slovního
materiálu, přirozenému tempu řeči a intonaci. Výběr učiva bude zcela v kompetenci vyučujícího, který na začátku školního roku zpracuje tematický
plán na základě dané časové dotace, zájmů, věku a zaměření žáků v konkrétní skupině.
Přehled nabídky tematických celků: Představování sebe, své rodiny, koníčky, volný čas apod.
Reálie anglicky mluvících zemí
Běžné, každodenní situace /orientace ve městě, nakupování apod./
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Název vyučovacího předmětu: Sociální a osobnostní rozvoj
Charakteristika:
Předmět Sociální a osobnostní rozvoj se vyučuje jako volitelný předmět na 2. stupni v časové dotaci 1 hodina týdně. Předmět začleňuje do výuky průřezová témata,
přičemž je kladen důraz na osobnostní a sociální výchovu a etickou výchovu. Při realizaci předmětu dochází k osvojování všech klíčových kompetencí. Předmět
Sociální a osobnostní rozvoj cílí na práci s třídním kolektivem a skupinové činnosti.
Žák poznává kolektiv své třídy, posiluje, upevňuje a vyhodnocuje své postavení ve třídním kolektivu, osvojuje si postupy a principy kooperace, řešení problémů a
tolerantního chování. Žák poznává sám sebe a mapuje mezilidské vztahy v blízkých sociálních skupinách, kterých je členem. Osvojuje si možná řešení problémů,
všímá si netolerantního, rizikového nebo nepříznivého prostředí, získává a vytváří návody, jak se ve zmíněných situacích chovat.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Pro výuku předmětu Sociální a osobnostní rozvoj jsou voleny takové organizační formy a výukové metody, které podporují spolupráci, vlastní aktivitu žáků a
podílejí se na vytvoření bezpečného prostředí. Témata jsou zařazována podle aktuálních potřeb třídních kolektivů a jejich žáků.

Přehled nabídky tematických celků:
Mezilidské vztahy a komunikace
Hodnocení a sebehodnocení
Řešení problémů, konfliktů a aktuálních problémů

Sebeovládání a vliv emocí
Solidární a tolerantní chování
Vliv sociálních skupin
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Název vyučovacího předmětu: SEMINÁŘ A PRAKTIKA Z CHEMIE
Charakteristika:
Vyučovací předmět Seminář a praktika z chemie se vyučuje na 2. stupni v časové dotaci 1hodina týdně. Vlastní realizace náplně předmětu vyžaduje,
aby výuka probíhala ve dvouhodinovém bloku 1x za 14 dnů. Předmět žákům nabízí možnost hlubšího poznání chemie, v žádném případě se nejedná o
žádnou formou doučování. Jde o rozšíření teoretické a především praktické chemie.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Většina hodin probíhá formou laboratorních prací, při kterých žáci získávají základní návyky práce v laboratoři, ve dvojicích prostřednictvím
experimentů poznávají vlastnosti chemických látek a učí se své poznatky zapisovat do laboratorních protokolů. Některé hodiny rozšiřují základní učivo
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formou zajímavých prezentací v Microsoft Power Pointu. Výběr učiva a konkrétních témat bude zcela v kompetenci vyučujícího, který na začátku
školního roku zpracuje tematický plán na základě dané časové dotace, zájmu, věku a zaměření dětí v dané skupině.

Přehled nabídky tematických celků: oddělovací metody směsí (filtrace, krystalizace, chromatografie)
chemické prvky a sloučeniny (vodík, voda, vzduch, oxid uhličitý)
zajímavé prezentace (jedy, hořlaviny, výbušniny)
zajímavé lab. práce (tajná písma, barevné variace, plamenné zkoušky)
kyseliny a zásady, práce s modely molekul, elektrolýza
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Název vyučovacího předmětu: Seminář z českého jazyka
volitelný předmět
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět seminář z českého jazyka se vyučuje jako povinně volitelný předmět na 2. stupni s časovou dotací 1 hodina týdně. Žáci se budou věnovat ve
větší míře přípravě na přijímací zkoušky, práci zaměřené na porozumění textu a čtenářskou gramotnost, případně procvičování učiva u žáků s velmi slabým
prospěchem. V období po přijímacích zkouškách na střední školy se žáci budou zabývat tvorbou časopisu.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu seminář z českého jazyka je zaměřeno na pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání
rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu a využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k
dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Žáci:
vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků
osvojují si základní jazykové a literární pojmy
kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich
využívají prostředků výpočetní techniky
Nabídka tematických celků:
práce s přijímacími testy z minulých let
práce s literárním textem
porozumění manipulaci v médiích
reportáže
rozhovor
tvorba časopisu
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Příloha 3 – Přehled zájmových kroužků
Sportovní
Míčové hry / 1 hod. týdně pro žáky 1. stupně/
Atletika / 4 hod. týdně bez věkového omezení/
Pohybové a sportovní aktivit / 2 hod. týdně v 6. ročníku pro žáky fotbalové třídy/
Sportovní lezení / 2 hod. týdně pro žáky 2. stupně/
Florbal / 1 hod. týdně pro žáky 2. stupně/
Jazykové
Anglický jazyk / 1 hod. týdně začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí/
Německý jazyk / 1 hod. týdně začátečníci, mírně pokročilí/
Ruský jazyk / 1 hod. týdně začátečníci/
Ostatní
Přípravný zpěv /1 hod. týdně pro žáky 1. ročníku/
Keramický / 1 hod. týdně bez věkového omezení/
Školní družina v rámci své činnosti nabízí další kroužky podle zájmu dětí např. :
Veselá školička
Výtvarné činnosti
Taneční a pohybová výchova
Dramatická výchova
Sportovní hry
Jógová cvičení a hry
Aerobic a stepaerobic
Vaření
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Příloha č. 4

Školní program EVVO
Vzdělávací cíle a výstupy
Hlavním cílem environmentální výchovy je poznávání životního prostředí člověka, uvědomování si nebytností zachování podmínek života na zemi, poznávání vztahu člověka a
životního prostředí.
Na škole probíhá environmentální výchova v rámci průřezových témat ve všech ročnících na 1. i 2. stupni.
(viz: ŠVP str. 16 osnovy vyznač. předmětů)
Dále je EVVO zajištěna těmito aktivitami:
- vycházky do okolí školy, přehrady
- naučná stezka
- Jablonecký okruh (malý, velký)
- Výletní areály v okolí Jablonce (kozí farma Pěnčín, lanové centrum na Malé Skále, arboretum na Černé studnici, farma Vyšehrad, Hejnice – lesnická škola - naučná stezka)
Žáci získávají své poznatky na projektech a akcích školy:
- výlety do Českého ráje a Jizerských hor
- výstup na 3něžku
- Návštěvy farem – domácí zvířata
- Úklid Jizerských hor
Inovace a rozšiřování metod a forem práce díky nové technice
- interaktivní tabule – projekty, prezentace
- počítačová učebna, internet
- nově otevřená učebna lesní pedagogiky zřízená ve městě k potřebám všech škol
Organizace sběrových aktivit
- sběr papíru
- nádoby na tříděný odpad – papír, PET lahve, baterie, stará elektronická zařízení
Průběžná kontrola šetření energií ve škole
Propagace zdravého životního stylu
- žáci mají možnost výběru ze 2 jídel
- nabídka čerstvé zeleniny, ovoce, saláty, pitný režim (1. stupeň mléka, džusy)
Zvyšování a udržování fyzické zdatnosti, péče o zdraví
- lyžařské kurzy
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-

přespolní a orientační běh, atletika, míčové hry
účast na soutěžích –
McDonald´s cup
Atletický trojboj
plavecké, florbalové, basketbalové, volejbalové zápasy a soutěže

Zájmové vzdělávání žáků
V rámci nabídky povinně volitelných předmětů:
 Seminář a praktika z Přírodopisu
 Seminář a praktika ze Zeměpisu
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
- školení v rámci nabídky – učitelé Př, Ch, Z, 1. stupně
- www.ekovzchovalk.cz
Finanční zajištění
- závisí na přístupu ministerstva školství
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