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2.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2.1

Úplnost a velikost školy a její vybavení

Mateřská a Základní škola Veselí nad Moravou, Kollárova 1045, je jedinou školou ve Veselí nad Moravou, která poskytuje
základní vzdělávání žákům s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.
Školní budova je třípatrová, moderně zrekonstruovaná, umožňující bezbariérový přístup.
Její kapacita je stanovena počty žáků:






MŠ……………………………20
ZŠ praktická………………..100
ZŠ speciální……………. …...35
Školní družina……………….30
Školní jídelna – výdejna…..120

Školní budova je třípatrová, moderně zrekonstruovaná, umožňující bezbariérový přístup.
V přízemí školy jsou uzamykatelné prostory pro odkládání oděvů a obuvi (šatny), které žáci zároveň využívají pro převlékání
na tělesnou či pracovní výchovu, sociální zařízení a prostory určené pro hygienu žáků.
Je zde umístěna školní družina, která má prostory pro zájmovou činnost žáků a prostory pro nenáročné pohybové aktivity.
Součástí družiny je žákovská knihovna.
V přízemí se nachází školní jídelna s výdejnou jídla. Její prostory slouží pro společné stravování a zároveň jsou využívány
pro hromadná setkávání žáků.
Nachází se zde kabinet tělesné výchovy a místnost pro školníka.
V jednotlivých patrech jsou umístěny kmenové třídy, vybavené moderním nábytkem, výškově stavitelnými lavicemi, s
prostory pro ukládání pomůcek a prostory pro odpočinek.
Jsou zde kabinety pedagogů, s odpovídajícím úložným nábytkem, pomůckami pro výuku a zařízením pro přípravu učitele a
jeho odpočinek, kabinet didaktické techniky, prostory pro archivování dokumentace, odborné učebny a pracovny, sociální zařízení
odpovídající příslušným normám.
Na každém patře, včetně přízemí, je umístěna lékárnička pro případ první pomoci při zdravotních problémech či úrazech, ke
krátkodobému pobytu zraněného je využíváno mobilní lůžko.
V prvním patře se nachází ředitelna, sekretariát školy a sborovna s knihovnou odborné literatury pro pedagogické
pracovníky.
Škola má k dispozici tyto učebny a odborné pracovny:










počítačovou učebnu
multimediální učebnu s interaktivní tabulí
cvičnou kuchyni
šicí dílnu
dřevodílnu
kovodílnu
keramickou dílnu
učebnu pro hudební výchovu
posilovnu

Součástí školy je nově vybudované sportovní hřiště, které se nachází přímo v areálu školy a slouží žákům nejen ke
sportovním a pohybovým aktivitám, ale žáci ho mohou rovněž využívat v době přestávek.
Škola nemá k dispozici tělocvičnu, pro tyto účely si pronajímá sportovní halu, která se nachází v blízkosti školy.
2.2

Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor má v současné době 16 členů, včetně asistentek pedagoga a vychovatelek školní družiny a spojují se v něm
mladí i zkušení pedagogové.
Pedagogičtí pracovníci splňují požadavky odborné a pedagogické způsobilosti.
Převážná většina sboru je plně kvalifikována, ostatní si doplňují vzdělání.
Většina pedagogů má vystudovanou speciální pedagogiku se specializací na logopedii, etopedii, somatopedii, surdopedii,
psychopedii a učitelství pro 1. i 2. stupeň ZŠ.
Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání, výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik
dopravní výchovy, fyzioterapeut a zdravotník.
Pedagogičtí pracovníci si pravidelně doplňují vzdělání v různých oborech a oblastech.
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2.3

Charakteristika žáků
Převážnou většinu žáků tvoří děti dojíždějící z blízkého okolí.
Této skutečnosti je přizpůsobeno jak vyučování, tak i časový rozvrh mimovyučovacích aktivit.
Celkový počet žáků se pohybuje okolo 100, průměrný počet na třídu je 9 žáků.

2.4

Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce
Škola se aktivně zapojuje do dlouhodobých projektů a mezinárodní spolupráce.
Třídní kolektivy byly v písemném kontaktu se svými vrstevníky v několika zemích Evropy, vyměňovaly si své výrobky a
prezentovaly samy sebe i školu (v rámci projektu Sokrates a projektu Komenius).
V současné době škola usiluje o navázání spolupráce s dalšími zahraničními školami.

2.5

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí.
Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních schůzek a
v době akcí pro veřejnost (besídky, jarmarky, soutěže, karnevaly apod.).
Výchovné a prospěchové problémy jsou řešeny společným setkáním všech zúčastněných stran: rodiče – žák - třídní učitel výchovný poradce - vedení školy.
Cílem setkání je stanovení pravidel spolupráce, vytvoření vztahu vzájemné důvěry a partnerství mezi zúčastněnými stranami,
předcházení problémům.
Rodiče mají své zastoupení ve školské radě a svými zvolenými zástupci jsou informováni o veškerém dění školy.
Možnost vzájemných informací chceme rozšířit i prostřednictvím webových stránek školy.
Škola úzce spolupracuje s psychology, lékaři, K-centrem, Centrem prevence a Centrem pro rodinu.
Samozřejmostí je spolupráce s PPP a SPC.
Spolupracuje s obcí, účastníme se řady kulturních akcí pro širokou veřejnost, ať už prezentací svých rukodělných výrobků, či
pěveckým vystoupením.

.
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3.

Zaměření školy

3.1

Vzdělávání v základní škole speciální je přizpůsobeno žákům se sníženou úrovní rozumových schopností, psychických
zvláštností, zejména nedostatečnou úrovní koncentrace pozornosti a nízkou úrovní rozvoje volních vlastností. Vzhledem k těmto
nedostatkům žáci nemohou zvládat požadavky základního vzdělání, ale jsou schopni osvojit si základy vzdělání.
Ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči si žáci osvojují základní vědomosti a
dovednosti, vytvářejí si návyky potřebné k orientaci v okolním světě, k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti
na péči druhých osob a k zapojení do společenského života.
Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na rozvíjení rozumových schopností a osvojování přiměřených poznatků, na vypěstování
návyků sebeobsluhy, vytváření dovedností používat předměty denní potřeby a jednoduchých pracovních činností. Rozvíjení duševních
a tělesných schopností žáků je založené na důsledném respektování jejich individuálních zvláštností.
Základní škola speciální je desetiletá a člení se na první stupeň , který tvoří 1.až 6. ročník, druhý stupeň, který tvoří 7.až 10.
ročník. Od běžné základní školy se odlišuje organizačními formami vzdělávání i obsahovým zaměřením výuky. Vzdělávací
požadavky se přizpůsobují schopnostem a možnostem jednotlivých žáků.
Žáci se učí podle vzdělávacích programů:



Pomocná škola č.j. 24035/97-22
Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j. 15988/2003-24

Pro žáky je třeba vytvořit optimální podmínky, které vyžadují především přátelskou atmosféru, klidné a nestresující prostředí
poskytující pocit jistoty a bezpečí a umožňující koncentraci na práci. Uspokojováním nejen základních potřeb, ale i potřeb
psychických a sociálních je dán předpoklad úspěšného vývoje.
Náš ŠVP Cesta pro život vychází z obecných vzdělávacích cílů a kompetencí stanovených RVP pro základní vzdělávání
žáků s úpravami pro žáky se středně těžkým, těžkým, hlubokým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami a
autismem. Opírá se dlouholeté zkušenosti pedagogů s prací s žáky s mentálním postižením a specifik výuky těchto žáků. Koncepce
ŠVP Cesta pro život vznikla na základě analýzy vlastních možností a schopností učitelského sboru, materiálních i prostorových
podmínek školy a specifických požadavků na vzdělávání žáků s postižením s ohledem na jejich budoucí uplatnění na trhu práce.
Název ŠVP „Cesta pro život“ není nahodilý. Vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením
a souběžným postižením více vadami je cestou. Je cestou k poznání a k plnohodnotnému životu. Pro žáky s postižením je to otevření
dveří a znamená začlenění se do společnosti jako plnohodnotní občané.
-

Cíle základního vzdělávání reprezentují předpokládaný směr:
chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických
poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi
zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k
týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti, vzájemné toleranci a rasové snášenlivosti
rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském a v případě zájmu a možností žáků i v cizím jazyce, v sociálních vztazích
i v informačních a komunikačních technologiích
chceme volit takové formy výuky aby každý žák mohl zažívat pocity úspěchu a uspokojení
chceme preferovat výuku pracovního vyučování tak, aby pracovní dovednosti a návyky mohli žáci využít při sebeobsluze,
při volbě svého budoucího povolání
chceme vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní
techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání
preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu
vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu
chceme stejnou péči věnovat všem žákům
chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v
populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi)
chceme rozvíjet i jiné druhy nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.

Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Rovněž se
chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde rovněž mají možnost se žáci prezentovat a zejména při
přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání. Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a
napravovat to, co považujeme za nedostatky.
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3.2

Výchovné a vzdělávací strategie pro žáky se středně těžkým MP

Výchovné a vzdělávací strategie ŠVP Cesta pro život vycházejí z obecných cílů RVP ZV upravující vzdělávání žáků se
středně těžkým, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami a autismem
Cíle základního vzdělávání
Výchovné a vzdělávací strategie vycházejí z obecných cílů RVP ZV upravující vzdělávání žáků se středně těžkou MR.
1. Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je k učení













Dostatek informačních zdrojů a učebních impulzů (nabídek) - knihovna, internet, exkurze, tématické vycházky, výstavy,
divadla, kina atd. - propojení informací se skutečným životem
Vedení dětí k co největší samostatnosti dle individuálních schopností jednotlivých žáků.
Vedení k tvořivosti, zodpovědnosti.
Komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu s pedagogickou podporou.
Prezentace vlastních výsledků.
Práce v motivujícím prostředí.
Práce s učivem přiměřeným věku, individuálním schopnostem a možnostem žáků.
Hodnocení za to, co žák zvládá, ne za to, co neumí !
Rovnoprávná výuka bez rozdílu, v dobrém školním i třídním klimatu bez ponižování žáků.
Zařazování metod, které podporují zvídavost, s důrazem na názornost.
Vhodnou motivací podporovat dobré výsledky.
Vlastním osobním příkladem motivovat žáky k učení.

2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů








Poznatky nejsou žákům předkládány jen v hotové podobě.
Uplatňování mezipředmětových vztahů.
Objevování vzájemných vztahů – příčin přírodních, společenských a dalších jevů a dějů.
Využívat aktivizujících metod při vyučování především názornou formou.
Výuku zaměřovat na praktické využití.
Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování.
Vedení k rozvíjení schopnosti logického uvažování.

3. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci






Prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky, prostřednictvím technických
prostředků, alternativní komunikace).
Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, respektování názorů druhých, vzájemná
slovní i mimoslovní komunikace).
Základ spolupráce a společného prožívání.
Předpoklad poznávání sebe a vztahů k druhým.
Práce v týmu.

4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých







Jasná pravidla pro soužití ve škole - práva, povinnosti.
Přátelská atmosféra.
Vedení ke kooperaci a spolupráci ve výuce.
Vedení k osobní zodpovědnosti za výsledky společné práce.
Spolupráce učitelů a podílení se na řízení školy.
Spolupráce s rodiči a dalšími partnery a odborníky.

5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svéprávné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své
povinnosti.



Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí v rámci individuálních a
psychických možností a schopností, respektovat individuální zvláštnosti žáků.
Snaha o dodržování morálních hodnot s slušného chování a jednání.
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Vhodnou formou prosazovat své zájmy.
Učit se vhodnou formou argumentovat.

6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, vedení a v prožívání životních situací. Rozvíjet vnímavost a citové
vztahy k lidem, svému prostředí, k přírodě






Rozvíjet citovou otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí.
Snaha o orientaci ve vlastním citovém životě, ve vztazích, v důležitých vývojových obdobích (dospívání).
S pomocí dospělých řešit své citové vztahy.
Učit otevřeně a kultivovaně projevovat své city, ovládání psychických výkyvů vzhledem k individuálním zvláštnostem
jednotlivců.
Učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám.

7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný











Čistota prostředí školy.
Vhodné hygienické zázemí.
Vhodné prostředí - účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí - spoluúčast na jeho úpravě.
Organizace denního režimu ve prospěch žáků (časová, obsahová)
Zdravý stravovací a pitný režim.
Kompenzační a hygienické přestávky v učení, pohybové relaxační chvilky, dostatečná nabídka pohybových aktivit.
Škola bez kouření a drog.
Prevence šikany a násilí.
Vztahy ve škole - úcta, sounáležitost, uznání.
Respektování individuálních rozdílů, motivující hodnocení.

8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními
lidmi







Otevřenost vůči spolužákům.
Solidarita s druhými.
Rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole, v rodině i společnosti.
Rozvíjení schopnosti empatie.
Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných sociokulturních prostředí.
Tolerance k seniorům a k osobám s handicapem.

9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými
vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci





Uplatňování sebehodnocení žáků.
Informační a poradenské činnosti v oblasti profesní orientace závislé na individuálních možnostech a schopnostech žáka.
Osvojení základních pracovních dovedností a návyků.
Výstupní hodnocení žáků.
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3.3

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí
získaných na základní škole speciální není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém
životě a je vázána na individuální možnosti a schopnosti žáka.U žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více
vadami a autismem dosahování těchto kompetencí je podmiňováno dopomocí a asistencí druhé osoby.
KOMPETENCE K UČENÍ - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
Během výuky klademe důraz na praktické čtení (s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací), které umožní
žákům lépe se orientovat ve svém okolí a stát se tak v co největší míře samostatnými a soběstačnými lidmi. Žáky vedeme k
sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům, maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.
Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost. Žáci se zúčastňují
různých soutěží. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení
problémů
Výuka je vedena tak, aby se žáci snažili hledat různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve většině oblastech
vzdělávání používáme úlohy zaměřené na praxi s použitím výpočetní techniky.
Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně zdokonalují
kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je
uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Na škole v přírodě a
projektových dnech používáme k logickému řešení problémů miniprojekty. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do
soutěží. Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky (soutěže, besídky). S ohledem na jejich individuální možnosti a
schopnosti vedeme žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení.
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - vést žáky k všestranné a účinné komunikaci
Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky
obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního
učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými školami .
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní
a druhých
Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Sociální kompetence
vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při TV, na školách v přírodě apod.). Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat
role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je
zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky a dospělými.
Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce.
KOMPETENCE OBČANSKÉ - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a
plnící své povinnosti
Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve
třídách.
Je kladen důraz na enviromentální výchovu, ekologicky myslící jedinec. Žáky vedeme k třídění odpadů. V rámci školy
organizujeme sběr papíru a PET lahví. Se žáky tvoříme projekty a navštěvujeme akce, kde se prakticky seznamují s kulturou jiných
národů ( projekt EU, apod.)
KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat
získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci
Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s
reálnými možnostmi při profesní orientaci. Výuku doplňujeme o praktické exkurze např. návštěvy Středních odborných učilišť
v Kyjově,ve Bzenci a v Uherském Brodě. Ve škole je vypracován plán k volbě povolání. Výběrem volitelných předmětů pomáháme
žákům při profesní orientaci.
3.4

Začlenění průřezových témat

Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se
významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou
spolupráci. Pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.
Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů.
Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, integrujeme průřezová témata do jiných vyučovacích předmětů a doplňujeme je i
realizací projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů.
Začlenění jednotlivých tématických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a
jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. Pro lepší orientaci uvádíme způsob začlenění průřezových témat
do jednotlivých ročníků v následujících tabulkách.
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Osobnostní a sociální výchova
1.stupeň
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností
poznávání
Sebepoznání a
sebepojetí
Seberegulace a
sebeorganizace
Psychohygiena
Sociální rozvoj
Poznávací
schopnosti
Mezilidské vztahy
Komunikace
Spolupráce a
soutěživost
Morální rozvoj
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje,
praktická etika

2.stupeň

1.roč.

2.roč.

3.roč.

4.roč.

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

10.roč

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x - OSV je naplňována ve všech předmětech ve všech ročnících

Mediální výchova
1.stupeň
1.roč.

2.roč.

3.roč.

2.stupeň

4.roč.

Tematické okruhy
Vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv
médií ve společnosti

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

10.roč.

I

Čj, I

Čj, I

Čj, I

Čj, I

Čj, I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

6.roč.

7.roč.

Enviromentální výchova
1.roč.

2.roč.

1.stupeň
3.roč.
4.roč.

Ekosystémy
Základní
podmínky života
Lidské aktivity a
problémy
životního
prostředí
Vztah člověka k
prostředí
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5.roč.

2.stupeň
8.roč. 9.roč.

10.roč.

Př

Př

Př

Př

Př

Př

Př

Př

Multikulturní výchova

Kulturní rozdíly
Lidské vztahy
Etnický původ

1.roč.

2.roč.

x

x

1.stupeň
3.roč.
4.roč.
x

x

5.roč.

6.roč.

7.roč.

x

x

x

2.stupeň
8.roč. 9.roč.
x

x

10.roč.
x

x - školní klima, prolíná všemi předměty (vztah učitel – žák, žáci navzájem)
Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech
1.roč.

2.roč.

1.stupeň
3.roč. 4.roč.

5.roč.

6.roč.

7.roč.

Evropa a svět nás
zajímá
Objevujeme
Evropu a svět
Jsme Evropané

2.stupeň
8.roč. 9.roč.

10.roč.

Vl

Vl

Vl

Vl

Výchova demokratického občana
1.roč.

2.roč.

1.stupeň
3.roč.
4.roč.

5.roč.

6.roč.

7.roč.

Občanská
společnost a škola
Občan, občanská
společnost a stát
Formy participace
občanů
v politickém
životě

2.stupeň
8.roč. 9.roč.

10.roč.

Vl

Vl

Vl

Vl

Průřezová témata budou naplňována i v rámci projektů „Vánoční jarmark,“ „Velikonoční jarmark“
3.5

Výchovné a vzdělávací strategie pro žáky s těžkým a hlubokým MP, souběžným postižením více vadami a autismem

Výchovné a vzdělávací strategie ŠVP Cesta pro život vycházejí z obecných cílů RVP ZV upravující vzdělávání žáků se
středně těžkým, těžkým, hlubokým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami a autismem.
Cíle základního vzdělávání
Výchovné a vzdělávací strategie vycházejí z obecných cílů RVP ZV upravující vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a
souběžným postižením více vadami a autismem.
1. Umožnit žákům osvojit si základní hygienické návyky a činnosti týkající se sebeobsluhy
Opakování a zkvalitňování činností souvisejících s osobní hygienou a základní péčí o tělo.
2. Rozvíjet pohyblivost žáků a snažit se o dosažení co nejvyšší možné míry jejich samostatnosti a orientace ve vztazích k okolí
Využívání rehabilitace a speciálních postupů na rozvoj hrubé a jemné motoriky
3. Vést žáky k rozvíjení komunikačních dovedností využíváním systémů alternativní a augmentativní komunikace
Využívání augmentativních a alternativních metod – speciální počítačové programy, piktogramy, obrázky, názorné předměty.
4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat s blízkými osobami a vykonávat jednoduché úkony
Učit se pod vedením dospělého řešit a vykonávat jednoduché úkony.
5. Vést žáky k vytváření pozitivních vztahů ke spolužákům a k začlenění do kolektivu
Osobní motivací rozvíjet pozitivní vztahy ke spolužákům a k ostatním.
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6. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné osobnosti
Využívání kladného hodnocení k sebeuvědomění.
7. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city
Vytváření vlídné atmosféry ve třídě - používání různých metod práci s třídním kolektivem.
8. Rozvíjet pozornost, vnímavost a poznání
Vhodnou formou - využívat veškeré dostupné metody, správná motivace.
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci zrakově a sluchově postižení)
Vzdělávání žáků zrakově postižených bude probíhat ve třídách na 1. i 2. stupni školy. Žáci se budou vzdělávat podle
zpracovaného učebního plánu na základě individuálních vzdělávacích plánů. V odůvodněných případech může být žák vzděláván za
pomoci druhého pedagoga nebo asistenta pedagoga, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu
prostředí, učitelům při komunikaci s tímto žákem, při komunikaci s ostatními žáky.
V rámci disponibilní dotace budou realizovány podle individuálních potřeb jednotlivých žáků předměty speciální péče zejména:






prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově a sluchově postižených
zraková a sluchová stimulace
práce s optickými pomůckami
logopedická péče
zdravotní tělesná výchova

Na základě doporučení SPC a dalších odborných lékařů je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu dle jeho možností a
schopností. V odůvodněných případech se mohou vzdělávat s upraveným režimem vzdělávání.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení)
Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy. Ve spolupráci a na doporučení SPC se
žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu na základě individuálních vzdělávacích plánů dle možností a schopností
žáka. V odůvodněných případech může být přítomen asistenta pedagoga, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při
přizpůsobení se školnímu prostředí, učitelům při komunikaci s tímto žákem, při komunikaci s ostatními žáky. Učitel připraví žáky na
přítomnost spolužáka s postižením, stanoví pravidla chování a způsob komunikace s ním.
Na základě doporučení SPC a dalších odborných lékařů je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu dle jeho možností a
schopností. V odůvodněných případech se mohou vzdělávat s upraveným režimem vzdělávání.
Vzdělávání žáků s autismem
Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy. Ve spolupráci a na doporučení SPC se budou žáci
vzdělávat podle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu. Učitel připraví žáky na přítomnost spolužáka s postižením, stanoví
pravidla chování a způsob komunikace s ním.
Na základě posouzení SPC o závažnosti postižení bude požadována přítomnost asistenta pedagoga, který bude pomáhat
žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, učitelům při komunikaci s tímto žákem, při komunikaci s ostatními
žáky, a také při komunikaci školy s rodiči žáka s postižením. Na základě doporučení SPC a dalších odborných lékařů je možné
vzdělávat žáka v určitém předmětu dle jeho možností a schopností. V odůvodněných případech se mohou vzdělávat s upraveným
režimem vzdělávání.
Vzdělávání žáků s poruchami chování a s poruchami osobnosti
Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování,
jsou nepřizpůsobiví, impulzivní, s poruchami osobnosti a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a
2. stupni školy.
Ve spolupráci a na doporučení SPC, dětské psychiatrie apod. se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního
vzdělávacího plánu. V odůvodněných případech se mohou vzdělávat s upraveným režimem vzdělávání. V procesu vytváření
klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání
manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel s žáky stanoví přesná pravidla chování a způsob komunikace s ním. Zavést
systém pochval a trestů.
Vzdělávání žáků s více vadami
Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy. Ve spolupráci a na doporučení SPC se žáci se
budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu na základě individuálních vzdělávacích plánů dle možností a schopností žáka. V
odůvodněných případech může být žák vzděláván za pomoci druhého pedagoga nebo asistenta pedagoga, který bude pomáhat žákovi
(jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, učitelům při komunikaci s tímto žákem, při komunikaci s ostatními žáky.
Na základě doporučení SPC a dalších odborných lékařů je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu dle jeho možností a
schopností. V odůvodněných případech se mohou vzdělávat s upraveným režimem vzdělávání.
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4.

UČEBNÍ PLÁN

4.1

Tabulace učebního plánu pro žáky se středně těžkým MP

Školní učební plán pro 1. stupeň
Ročník

Vzdělávací obor

Vyučovací
předmět

1.

2.

3.

4.

5.

Čtení

Čtení

2

2

3

3

3

Psaní

Psaní

2

2

2

2

Řečová výchova

Řečová výchova

2

2

2

2

Matematika

Počty

2

2

2

Informační a komunikační technologie

Práce na počítači

-

-

-

-

1

Člověk a jeho svět

Věcné učení

2

2

3

3

Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková
komunikace

Matematika
a její aplikace

6.

Celkem
předměty

z toho
DČD

3

16

-

12

2

12

-

15

3

1

2

-

3

3

16

-

1+ 1 1+ 1
2

2

2+ 1 2+ 1 2+ 1

Hudební výchova

Hudební výchova

1+ 1 1+ 1

2

1+ 1

2

2

12

3

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

1+ 1 1+ 1

2

1

2

2

11

2

Tělesná výchova

Tělesná výchova

3

3

3

3

3

3

18

-

Pracovní výchova

3

3

3

4

4

4

21

-

Celková povinná časová dotace

20

20

22

23

25

25

135

10

z toho volná disponibilní časová dotace

2

2

0

2

2

2

10

10

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

12

Školní učební plán pro 2. stupeň
Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Matematika a její aplikace

Vzdělávací obory

Vyučovací
předmět

7.

Ročník
8.
9.

Čtení

Čtení

3

3

Psaní

Psaní

2

Řečová výchova

Řečová výchova

Matematika

Počty

10.

Celkem
předměty

z toho
DČD

3

3

12

-

2

2

1+ 1

8

1

1

1

1

1

4

-

3+ 1

3+ 1

3+ 1

3+ 1

16

4

Informační a komunikační technologie

Práce na počítači

1

1

1

1

4

-

Člověk a společnost

Vlastivěda

2

2

2

2

8

-

Člověk a příroda

Přírodověda

3

3

3

3

12

-

Hudební výchova

Hudební výchova

1

1

1+ 1

1+ 1

6

2

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

1+ 1

1+ 1

1+ 1

1+ 1

8

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

-

-

1

1

2

-

Tělesná výchova

Tělesná výchova

3

3

3

3

12

-

Pracovní výchova

5

5

6

6

22

-

Celková povinná časová dotace

27

27

30

30

114

11

z toho volná disponibilní časová dotace

2

2

3

4

11

11

Umění a kultura
4

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

Poznámky k učebnímu plánu

4.2

Předmět Věcné učení byl vytvořen ze vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.
Předmět Informatika byl vytvořen ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie.
Předmět Pracovní a výtvarná výchova byl vytvořen ze vzdělávacích oborů Člověk a svět práce a Výtvarná výchova.
V učebním plánu školního vzdělávacího programu jsou respektovány tyto podmínky:







je dodržena povinná časová dotace na daném stupni a to na 1. stupni ( 135 hodin) a na 2. stupni (114 hodin)
v žádném ročníku není překročena maximální týdenní hodinová dotace
je dodržena i minimální časová dotace pro jednotlivé vzdělávací obory
obsahová náplň vzdělávacích oborů je přizpůsobena profilaci školy, regionálním zvláštnostem a schopnostem žáků
průřezová témata budou realizována prostřednictvím integrace do vzdělávacích oborů na 1. i 2. stupni
disponibilní časová dotace je využita k posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích oborů nad rámec závazného
minima a k vytvoření volitelných předmětů:

1. stupeň - disponibilní časová dotace 10 hodin
2. stupeň - disponibilní časová dotace 11 hodin
Výuka bude probíhat převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou realizována formou projektů nebo exkurzí
(výjezdů).
Vzhledem k individuálním potřebám žáků mohou být vzdělávací obory ( jako je např. Čtení, Psaní a Řečová výchova) vyučovány
v blocích.
Vybraná průřezová témata se realizují v rámci jednotlivých předmětů.
Výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou realizována formou projektů nebo
exkurzí (výjezdů).
13

4.3

Tabulace učebního plánu pro žáky s těžkým a hlubokým MP, souběžným postižením více vadami a autismem

Školní učební plán pro základní vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením pro 1. – 10. ročník
Vzdělávací oblasti

Vzdělávací
obory

1.
r.

2.
r.

3.
r.

4.
r.

5.
r.

6.
r.

7.
r.

8.
r.

9.
r.

10.r.

Počet
hodin
týdně

Disponibilní
časová
dotace

Rozumová
výchova

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

-

Řečová
výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

-

Smyslová
výchova

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

40

10

Hudební
výchova

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

10

10

Výtvarná
výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

-

Pohybová
výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

-

Rehabilitační
tělesná výchova

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

-

Pracovní
výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

-

190

20

Člověk a komunikace

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

Celková povinná časová dotace
4.4

210

Poznámky k učebnímu plánu

Tabulace učebního plánu vychází z RVP pro základní školu speciální. Disponibilní časové dotace jsou na I. i II. stupni
využity k navýšení vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět - Smyslová výchova a Umění a kultura - Hudební výchova.
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5.

UČEBNÍ OSNOVY
1. stupeň
Učební osnovy pro žáky se středně těžkým MP

UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň
1. Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace
2. Vzdělávací obor:
Český jazyk (Čtení, Psaní, Řečová výchova)
3. Vyučovací předměty: Český jazyk (Čtení, Psaní, Řečová výchova)
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Vzdělávací oblast Jazyková komunikace zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stěžejní místo. Rozvíjí u žáků osvojení
a používání mluvené i písemné podoby jazyka.
Obsah vzdělávací oblasti Jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávací oborech Čtení, Psaní a Řečová výchova.
Týdenní časová dotace předmětu Čtení je na první stupni 16 hodin.
Týdenní časová dotace předmětu Psaní je na prvním stupni 12 hodin + 2 hodiny disponibilní časové dotace.
Týdenní časová dotace předmětu Řečová výchova je na prvním stupni 12 hodin.
Hlavním úkolem ve Čtení je postupné osvojování písmen, slov a vět, které vede k rozvíjení čtecí dovednosti, vnímání obsahu
čteného textu a čtení snadného krátkého textu s porozuměním. Vede žáky k zájmu o čtení, které slouží jako jeden ze zdrojů informací.
Psaní rozvíjí grafické dovednosti žáků, jejich jemnou motoriku a grafomotoriku a tím zároveň stimuluje jejich myšlení.
Získávání grafických dovedností a jejich praktické využívání dává žákům možnost jednoduché písemné komunikace.
V Řečové výchově je hlavním úkolem osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené podobě, správné a srozumitelné
vyjadřování přiměřeně věku a schopnostem jednotlivých žáků. Žáci jsou vedeni ke schopnosti komunikovat s okolím, která je
základem pro úspěšnou sociální integraci a jejich další vzdělávání.
Vzdělávání žáků bude probíhat v kmenových třídách, počítačové učebně a může být realizováno též v podobě shlédnutí
divadelních a filmových představení, činností v knihovně a prezentací na besídkách třídy a školy.
Do obsahu předmětu Čtení, Psaní, Řečová výchova se prolínají okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova
a Multikulturní výchova. Mediální výchova je zařazena v 6. ročníku.
Osobnostní a sociální výchova se realizuje formou dramatických her a jednoduchých jazykových cvičení na nácvik a rozvoj
komunikace v různých sociálních situacích, které vedou k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě, rozvíjí základní dovednosti
pro vzájemnou spolupráci a napomáhají zvládání vlastního chování. Nedílnou součástí jsou uvolňovací a relaxační cvičení.
V Multikulturní výchově se žáci učí komunikovat ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, mohou se
seznamovat se s jejich tradicemi a kulturními rozdíly. Jsou vedeni k rozvoji k mezilidských vztahů ve škole, v rodině a k odpovědnosti
za své chování a jednání.
Prostřednictvím veřejných vystoupení rozvíjí své komunikačních schopnosti v oblasti Mediální výchovy. Žáci jsou vedeni
k utváření schopnosti zvolit si médium jako prostředek k získávání informací a naplňování volného času.
Škola může nabídnout zařazení vzdělávacího oboru Cizí jazyk jako volitelný vzdělávací obsah žákům, kteří o něj projeví
zájem a u kterých je předpoklad, že zvládnou elementární znalosti a formy komunikace založené na odposlouchávání.
Dalším doplňujícím oborem může být Dramatická výchova, která pomáhá v rozvoji komunikace i sociálních vztahů.
Dramatická výchova je zaměřena na osobnostní a sociální rozvoj každého jednotlivce. Rozvíjí komunikační schopnosti verbální a
nonverbální povahy, podněcuje tvořivé myšlení, obrazotvornost a nápaditost žáků, působí na kontrolu emocí a zvýšení sebevědomí.
Dramatickou výchovu lze zařadit jako součást vzdělávacího oboru Řečová výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
Žáci
 jsou vedeni k pochopení obecně používaných termínů, znaků a symbolů
 jsou vedeni k práci s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami (časopisy, knihy, výpočetní technika)
 jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu
Učitel




vede žáky k nácviku a zdokonalování se ve čtení, psaní a komunikaci s okolím
klade důraz na pozitivní motivaci žáků
vede žáky k nácviku návykových stereotypů učení

15

Kompetence k řešení problémů
Žáci
 při řešení problémů se učí využívat pomoci druhých osob
 na základě získaných zkušeností jsou vedeni k hledání a nalezení řešení problému
Učitel




nabízí žákům různá řešení problémů ve formě modelových situací
učí žáka využívat vlastních zkušeností a vlastního úsudku
hodnotí výsledky žáků způsobem, který vede k jejich motivaci, aktivitě, vnímání vlastních úspěchů a překonávání vlastních
neúspěchů
Kompetence komunikativní
Žáci
 pomocí komunikačních nástrojů rozšiřují svoji aktivní i pasivní slovní zásobu
 učí se kultivovaně komunikovat s druhými lidmi přiměřeně svým možnostem a schopnostem
Učitel




jde žákům příkladem ve svém gramaticky správném a kultivovaném ústním i písemném
nabízí vhodnou alternativní komunikaci ve vztahu k žákům, kteří ji používají
nabízí žákům vhodné informační a komunikační prostředky

projevu

Kompetence sociální a personální
Žáci
 získávají základní návyky společenského chování
 učí se pracovat ve skupině

učí se orientovat v blízkém sociálním prostředí
Učitel




uplatňuje individuální přístup k jednotlivým žákům
posiluje u žáka sociální chování a sebeovládání, sebedůvěru
učí žáky rozpoznávat nevhodné a rizikové chování

Kompetence občanské
Žáci
 seznamují se základními společenskými normami a pravidly soužití
 učí se využívat osvojené dovednosti a návyky k zapojení se do společnosti
 jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu
Učitel




respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka
zapojuje žáky do kulturního dění - účast na kulturních akcích
vede žáky svým příkladem k ochraně životního a společenského prostředí

Kompetence pracovní
Žáci
 procvičují základní dovednosti a postupy při čtení a psaní
 učí se sebeobslužným činnostem a hygienickým návykům v souvislosti s jejich možnostmi a schopnostmi
 seznamují se s vhodnou formou péče o školní a učební pomůcky, o své pracovní místo
Učitel





vede žáky k psychohygieně při čtení a psaní
vytváří podnětné a tvořivé prostředí pro rozvoj dovedností a schopností žáků
chválí žáky za kvalitně odvedenou práci a vytváří prostor pro motivaci k aktivitě
formou hravých aktivit prohlubuje u žáků schopnost koncentrace při práci a dohlíží na její dokončení
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk (Čtení, Psaní, Řečová výchova)
Ročník: I.
Časová dotace 6 hodin týdně
Výstup

- Vyhledává shody a rozdíly mezi
obrázky
- Seřadí obrázky podle děje
- Tvoří jednoduché věty podle obrázků
- Za pomocí říkanek rytmizuje
jednoduchá slova
- Seznamuje s dětskými knihami a
časopisy
- Snaží se orientovat na stránce a řádku
- Přiřazuje a čte jednotlivá písmena
s pomocí obrázkového materiálu či
předmětů
- Skládá dle svých individuálních
schopností otevřené slabiky a slova
s názorem

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Čtení
OSV - uvolňovací a relaxační cvičení
Diferenciační cvičení a hry pro rozvoj zrakového a sluchového
- rozvoj základní dovednosti pro vzájemnou
vnímání:
spolupráci
- vyhledávání rozdílů mezi obrázky
- hledat stejné, párové obrázky a tvary
- nácvik a rozvoj komunikace v různých
- přiřazování obrázků ke zdroji zvuku
sociálních situacích
- vyhledávání a přiřazování obrázků, které k sobě účelově patří
- řazení obrázků podle probíhajícího děje
- řazení obrázků podle nadřazeného pojmu
Diagnostika vyjadřovacích schopností žáků
MKV - utváření dobrých mezilidských vztahů
Tvoření jednoduchých vět podle obrázků
ve třídě
Rozvíjení fonematického sluchu
Nácvik správného dýchání
Rytmizace slov s užitím říkánek
Grafické a pohybové znázornění slova a věty
PV - Modelování a nalepování písmen
Seznámení s leporely a knihami
Listování v knize
Řazení a čtení obrázků zleva doprava
HV - Rytmizace, relaxační hudba, dechová
Orientace na stránce, na řádku
cvičení
Vyvozování samohlásek a písmen podle obrázků (malých i velkých):
a, i, e, u, o
Nácvik čtení písmen a, A, i, I ve funkci spojky mezi obrázky
Vyvození souhlásky m, M podle obrázků
Nácvik čtení otevřených slabik se souhláskou m, M a
HV, PV, TV, VV - Rozvoj smyslového
dvojslabičných slov z nich vytvořených
vnímání

Poznámky
Shlédnutí divadelních a
filmových představení

Návštěva knihovny

Možnost nácviku
alternativních technik
komunikace a čtení u žáků
s velkými komunikačními
obtížemi

Nácvik diferenciace krátkých a dlouhých slabik
- Nacvičuje dle svých individuálních a
Nácvik čtení jednoduchých vět doplněných obrázky
vyjadřovacích schopností čtení
otevřených slabik a dvojslabičných slov
Seznámení se čtením psacích písmen a slabik
s pomocí názorného materiálu
Naslouchání, koncentrační cvičení při poslechu básní, říkánek a
pohádek ve spojení s jejich vizualizací
Psaní
Rozvíjení psychomotorických a grafických schopností, jemné
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TV, VV - Psychomotorická cvičení,

Využívání obrazového

- Uvolňuje si ruku a nacvičuje správné
držení těla
- V rámci svých individuálních možností
se učí správnému (optimálnímu) držení
psacího náčiní
- Je veden k používání základních
hygienických a pracovních návyků
spojených se psaním

motoriky a pohybové koordinace předcházející výuce psaní
- dětské hry
- motivované přípravné a uvolňovací cviky od velkých tvarů na
velký formát s postupným zmenšováním a zpřesňováním (čmárání a
kroužení, horní a dolní oblouky, vodorovné, svislé a šikmé čáry,
smyčky, ovály, vlnovky, horní a dolní zátrh)
- využívání sypkých materiálů
Vytváření potřebných hygienických a pracovních návyků
Rozvíjení optimálního úchopu psacího náčiní

Prvky psacích písmen
- Obtahuje a snaží se psát velká písmena Obtahování a nácvik psaní velkých hůlkových písmen souběžně
s nácvikem čtení
hůlkovým písmem
Nácvik psaní malých samohlásek i, e, u
Nácvik diferenciace délky samohlásek
- Nacvičuje správné tvary písmen
Nácvik orientace na řádku
vzhledem ke svým individuálním
Žáci s většími grafomotorickými obtížemi mohou psací písmena
psychomotorickým možnostem
pouze poznávat
- Opisuje písmena s názorem podle
Nácvik psaní číslic 1, 2
svých individuálních schopností
- Snaží se o přepis písmen s názorem
- Snaží se psát číslice
- Dle svých individuálních možností se
koncentruje na krátký poslech
- Rozumí jednoduchým pokynům
- Snaží se odpovídat na jednoduché
otázky
- Snaží se reprodukovat jednoduché
říkanky s rytmizací dle svých
komunikačních schopností

- Zapojuje se do dramatizace

Řečová výchova
Poslech jednoduché pohádky, krátkého příběhu doplněného
obrázkovým materiálem
Skládání pohádky a příběhu pomocí dějových obrázků
Tvoření odpovědi na otázky slovem, jednoduchou větou (u žáků
s velkými komunikačními obtížemi možnost odpovědí pomocí
obrázků)
Nácvik jednoduchých říkanek a básniček
Rytmizace jednoduchých říkánek, básniček s doprovodným
pohybem
Dechová cvičení pro rozvoj správného, plynulého dýchání
Artikulační a hlasová cvičení a hry pro rozvoj obratnosti mluvidel
Cvičení a hry pro rozvoj zrakové a sluchové percepce ve spojení s
grafomotorikou
Cvičení pro rozvoj fonematického sluchu pomocí obrázkového
materiálu
Cvičení pro rozvoj pozornosti, slovní zásoby, udržení očního
kontaktu
Nácvik dramatizace jednoduchých dějových celků
Rozvoj komunikačních dovedností, podporovat přirozenou
spontaneitu řečového projevu v konkrétních sociálních situacích
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koordinační cvičení

materiálu, tabulí a
dostupných pomůcek
k výuce

VV - uvolňovací cvičení
Možnost nácviku
alternativních technik
komunikace u žáků
s velkými komunikačními
obtížemi
M - Psaní číslic

HV, PV, TV, VV - Rozvoj smyslového
vnímání a motoriky

Případná individuální
logopedická péče

Všechny předměty - rozvoj slovní zásoby a
komunikace

OSV - uvolňovací a relaxační cvičení
- rozvoj základní dovednosti pro vzájemnou
spolupráci
- nácvik a rozvoj komunikace v různých
sociálních situacích

U žáků s velkými
komunikačními obtížemi
spolupracovat se SPC pro
žáky s vadami řeči,
případně klinickým
logopedem, s rodinou

(pozdravy, žádost o pomoc, poděkování, omluva)
Možnost komunikace žáků s okolím pomocí alternativních a
augmentativních způsobů
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk (Čtení, psaní, Řečová výchova)
Ročník: II.
Časová dotace 6 hodin týdně
Výstup

- Tvoří jednoduché věty podle obrázků

- Snaží se orientovat na stránce a řádku
- Snaží se rozpoznat a číst jednotlivá
písmena s pomocí obrázkového
materiálu či předmětů

- Nacvičuje dle svých individuálních a
vyjadřovacích schopností čtení
otevřených slabik a dvojslabičných slov
s pomocí názorného materiálu
- Skládá dle svých individuálních
schopností otevřené slabiky a slova
s názorem

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Čtení
Diferenciačním cvičením a hrou procvičovat rozvoj zrakového a
sluchového vnímání
- vyhledávání rozdílů mezi obrázky
- vyhledávat stejné, párové obrázky a tvary, protiklady
- přiřazování obrázků ke zdroji zvuku při vyvozování písmen
- vyhledávání a přiřazování obrázků, které k sobě účelově patří
- řazení obrázků podle probíhajícího děje
- řazení obrázků podle nadřazeného pojmu
Tvoření jednoduchých vět podle obrázků
Rozvíjení fonematického sluchu
Upevňování správného dýchání
Rytmizace slov s užitím obrázků
Řazení a čtení obrázků, písmen, slabik a slov zleva doprava
Orientace na stránce, na řádku
Vyvozování písmene l,L podle obrázků
Nácvik čtení písmene l,L
Procvičování čtení otevřených slabik se souhláskou m, M a
dvojslabičných slov z nich vytvořených
Nácvik čtení otevřených slabik se souhláskou l,L

OSV - uvolňovací a relaxační cvičení
- rozvoj základní dovednosti pro vzájemnou
spolupráci
- nácvik a rozvoj komunikace v různých
sociálních situacích

PV - Modelování a nalepování písmen
HV - Rytmizace, relaxační hudba, dechová
cvičení

HV, PV, TV, VV - Rozvoj smyslového vnímání
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Shlédnutí divadelních a
filmových představení
Návštěva knihovny

Možnost nácviku
MKV - utváření dobrých mezilidských vztahů ve alternativních technik
třídě
komunikace a čtení u žáků
s velkými komunikačními
obtížemi

Skládat slova z otevřených slabik
Procvičování diferenciace krátkých a dlouhých slabik
Čtení jednoduchých vět doplněných obrázky
Seznámení se čtením psacích písmen a slabik
Naslouchání, koncentrační cvičení při poslechu básní, říkánek a
pohádek ve spojení s jejich vizualizací

Psaní
- Uvolňuje si ruku a pokračuje v nácviku Rozvíjení psychomotorických a grafických schopností, jemné
motoriky a pohybové koordinace předcházející výuce psaní
správného držení těla při psaní
- dětské hry

Poznámky

TV, VV - Psychomotorická cvičení, koordinační
cvičení
VV - uvolňovací cvičení

Využívání obrazového
materiálu, tabulí a
dostupných pomůcek
k výuce

- Snaží se o používání základních
hygienických a pracovních návyků
spojených se psaním
- V rámci svých individuálních možností
používá správné (optimální) držení
psacího náčiní

- motivované přípravné a uvolňovací cviky od velkých tvarů na
velký formát s postupným zmenšováním a zpřesňováním (čmárání a
kroužení, horní a dolní oblouky, vodorovné, svislé a šikmé čáry,
smyčky, ovály, vlnovky, horní a dolní zátrh)
- využívání sypkých materiálů
Upevňování potřebných hygienických a pracovních návyků
Rozvíjení optimálního úchopu psacího náčiní

Prvky psacích písmen
Obtahování a nácvik psaní velkých hůlkových písmen souběžně
s nácvikem čtení
Procvičování psaní samohlásek e, i, u
Nácvik psaní malých a velkých samohlásek a, o
- Nacvičuje správné tvary písmen
Nácvik diferenciace délky samohlásek
vzhledem ke svým individuálním
Nácvik psaní souhlásek m, M, l
psychomotorickým možnostem
- Opisuje písmena s názorem podle svých Orientace na řádku
Žáci s většími grafomotorickými obtížemi mohou psací
individuálních schopností
písmena pouze poznávat
- Snaží se o přepis písmen s názorem

HV, PV, TV, VV - Rozvoj smyslového vnímání a
motoriky

- Obtahuje a snaží se psát velká hůlková
písmena

- Snaží se psát číslice

- Dle svých individuálních možností se
koncentruje na krátký poslech
- Rozumí jednoduchým pokynům
- Snaží se odpovídat na jednoduché
otázky
- Snaží se reprodukovat jednoduché
říkanky s rytmizací dle svých
komunikačních schopností

M - Psaní číslic

Případná individuální
logopedická péče

Nácvik psaní číslic 3, 4

Řečová výchova
Poslech jednoduché pohádky, krátkého příběhu doplněného
obrázkovým materiálem
Skládání pohádky a příběhu pomocí dějových obrázků
Tvoření odpovědi na otázky slovem, jednoduchou větou (u žáků
s velkými komunikačními obtížemi možnost odpovědí pomocí
obrázků)
Nácvik jednoduchých říkánek a básniček
Rytmizace jednoduchých říkánek, básniček s doprovodným
pohybem
Dechová cvičení pro rozvoj správného, plynulého dýchání
Artikulační a hlasová cvičení a hry pro rozvoj obratnosti mluvidel
Cvičení a hry pro rozvoj zrakové a sluchové percepce ve spojení s
grafomotorikou
Cvičení pro rozvoj fonematického sluchu pomocí obrázkového
materiálu
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Všechny předměty - rozvoj slovní zásoby a
komunikace

OSV - uvolňovací a relaxační cvičení
- rozvoj základní dovednosti pro vzájemnou
spolupráci
- nácvik a rozvoj komunikace v různých
sociálních situacích

U žáků s velkými
komunikačními obtížemi
spolupracovat se SPC pro
žáky s vadami řeči,
případně klinickým
logopedem, s rodinou
Možnost nácviku
alternativních technik
komunikace u žáků
s velkými komunikačními
obtížemi

- Zapojuje se do dramatizace

Cvičení pro rozvoj pozornosti, slovní zásoby, udržení očního
kontaktu
Nácvik dramatizace jednoduchých dějových celků
Rozvoj komunikačních dovedností, podporovat přirozenou
spontaneitu řečového projevu v konkrétních sociálních situacích
(pozdravy, žádost o pomoc, poděkování, omluva)
Možnost komunikace žáků s okolím pomocí alternativních a
augmentativních způsobů
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk (Čtení, Psaní, Řečová výchova)
Ročník: III.
Časová dotace 7 hodin týdně
Výstup

- Tvoří jednoduché věty podle obrázků
- Snaží se udržovat tempo řeči a
pravidelně dýchat v rámci svých
individuálních možností
- Orientuje se na stránce a řádku
- Snaží se rozpoznat a číst jednotlivá
písmena s pomocí obrázkového
materiálu či předmětů
- Skládá a čte dle svých individuálních a
vyjadřovacích schopností otevřené
slabiky a slova s pomocí názorného
materiálu
- Podle svých komunikačních možností
dbá na správnou výslovnost písmen a
slabik
- Podle svých individuálních možností
chápe obsah krátkých vět doplněných
obrázkem
- Uvolňuje si ruku a snaží se o udržení
správného úchopu psacího náčiní

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Čtení
Diferenciačním cvičením a hrou procvičovat rozvoj zrakového a
sluchového vnímání
- vyhledávání rozdílů mezi obrázky
- vyhledávat stejné obrázky, písmena a slova v textu
- přiřazování obrázků ke zdroji zvuku při vyvozování písmen a
nácviku slabik
- řazení obrázků podle probíhajícího děje
Tvoření jednoduchých vět podle obrázků
Rozvíjení fonematického sluchu
Rytmizace slov a vět s užitím obrázků, rytmizace říkadel
Řazení a čtení obrázků, písmen, slabik a slov zleva doprava
Orientace na stránce, na řádku
Vyvozování písmene v, V podle obrázků
Nácvik čtení písmene v, V
Procvičování čtení otevřených slabik se souhláskou M, L (malých i
velkých) a dvojslabičných slov z nich vytvořených
Nácvik čtení otevřených slabik se souhláskou v, V
Skládat a číst slova z otevřených slabik
Procvičování diferenciace krátkých a dlouhých slabik
Čtení jednoduchých vět doplněných obrázky
Přiřazování čtených jednoduchých vět k obrázkům vyjadřujícím děj
věty
Přiřazování hůlkových a psacích písmen a slabik a nácvik čtení
psacích písmen a slabik
Naslouchání, koncentrační cvičení při poslechu básní, říkánek a
pohádek ve spojení s jejich vizualizací
Psaní
Rozvíjení psychomotorických a grafických schopností, jemné
motoriky a pohybové koordinace předcházející výuce psaní
- dětské hry
- motivované přípravné a uvolňovací cviky od velkých tvarů na
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OSV - uvolňovací a relaxační cvičení
- rozvoj základní dovednosti pro vzájemnou
spolupráci
- nácvik a rozvoj komunikace v různých
sociálních situacích

MKV - utváření dobrých mezilidských vztahů ve
třídě

PV - Modelování a nalepování písmen
HV - Rytmizace, relaxační hudba, dechová
cvičení

HV, PV, TV, VV - Rozvoj smyslového vnímání

TV, VV - Psychomotorická cvičení, koordinační
cvičení

Poznámky
Shlédnutí divadelních a
filmových představení
Návštěva knihovny
Případná individuální
logopedická péče
Možnost nácviku
alternativních technik
komunikace a čtení u žáků
s velkými komunikačními
obtížemi
Využívání obrazového
materiálu, tabulí a
dostupných pomůcek
k výuce

- Snaží se o udržování základních
hygienických a pracovních návyků
spojených se psaním
- Nacvičuje správné tvary písmen
vzhledem ke svým individuálním
psychomotorickým možnostem
- Obtahuje a snaží se psát velká hůlková
písmena a své jméno z nich složené
- Opisuje písmena s názorem podle
svých individuálních schopností
- Snaží se o přepis písmen s využitím
názorného materiálu

- Snaží se o čitelný opis otevřených
slabik

- Snaží se psát číslice

- Dle svých individuálních možností se
koncentruje na krátký poslech
- Snaží se dle svých individuálních
komunikačních možností a schopností
popsat jednotlivé obrázky a
reprodukovat krátký text podle
návodních otázek za pomoci
obrazového materiálu
- Snaží se odpovídat na jednoduché
otázky slovem či krátkou větou
- Snaží se reprodukovat jednoduché

velký formát s postupným zmenšováním a zpřesňováním (čmárání a
kroužení, horní a dolní oblouky, vodorovné, svislé a šikmé čáry,
smyčky, ovály, vlnovky, horní a dolní zátrh)
- využívání sypkých materiálů
Upevňování potřebných hygienických a pracovních návyků
Rozvíjení optimálního úchopu psacího náčiní

VV - uvolňovací cvičení

Prvky psacích písmen
M - Psaní číslic
Obtahování a nácvik psaní velkých hůlkových písmen podle vzoru
souběžně s nácvikem čtení
Obtahování a nácvik psaní svého jména hůlkovým písmem podle
vzoru
Procvičování psaní samohlásek a,A, e, i, o, O, u
Procvičování psaní souhlásek m, M, l
Procvičování a upevňování délky samohlásek
Nácvik psaní souhlásek v, V ve spojení s obrázkem
Nácvik spojování písmen do slabik
Opis slabik se souhláskou m,M
Opis slabik se souhláskou l
Orientace na řádku
Žáci s většími grafomotorickými obtížemi mohou psací písmena
pouze poznávat
Nácvik psaní číslice 5
Procvičování psaní číslic
Řečová výchova
Poslech jednoduché pohádky, krátkého příběhu doplněného
obrázkovým materiálem
Skládání pohádky a příběhu pomocí dějových obrázků
Tvoření odpovědi na otázky slovem, jednoduchou větou (u žáků
s velkými komunikačními obtížemi možnost odpovědí pomocí
obrázků)
Nácvik jednoduchých říkánek a básniček
Rytmizace jednoduchých říkánek, básniček s doprovodným
pohybem
Dechová cvičení pro rozvoj správného, plynulého dýchání
Artikulační a hlasová cvičení a hry pro rozvoj obratnosti mluvidel
Cvičení a hry pro rozvoj zrakové a sluchové percepce ve spojení s
grafomotorikou
Cvičení pro rozvoj fonematického sluchu pomocí obrázkového
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HV, PV, TV, VV - Rozvoj smyslového vnímání a
motoriky

Všechny předměty - rozvoj slovní zásoby a
komunikace

OSV - uvolňovací a relaxační cvičení
- rozvoj základní dovednosti pro vzájemnou
spolupráci
- nácvik a rozvoj komunikace v různých
sociálních situacích

U žáků s velkými
komunikačními obtížemi
spolupracovat se SPC pro
žáky s vadami řeči,
případně klinickým
logopedem, s rodinou

říkanky s rytmizací dle svých
komunikačních schopností
- Zapojuje se do dramatizace
- Rozumí jednoduchým pokynům

materiálu
Cvičení pro rozvoj pozornosti, slovní zásoby, udržení očního
kontaktu
Nácvik dramatizace jednoduchých dějových celků
Rozvoj komunikačních dovedností, podporovat přirozenou
spontaneitu řečového projevu v konkrétních sociálních situacích
(pozdravy, žádost o pomoc, poděkování, omluva)
Možnost komunikace žáků s okolím pomocí alternativních a
augmentativních způsobů
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk (Čtení, Psaní, Řečová výchova)
Ročník: IV.
Časová dotace 7 hodin týdně
Výstup

- Seznamuje se slovy, která stejně zní a
mají různý význam
- Tvoří jednoduché věty podle obrázků
- Snaží se rozpoznat a číst jednotlivá
písmena s pomocí obrázkového
materiálu či předmětů
- Podle svých komunikačních možností
dbá na správnou výslovnost písmen a
slabik
- Skládá a čte dle svých individuálních a
vyjadřovacích schopností otevřené
slabiky a slova s pomocí názorného
materiálu
- Podle svých individuálních možností
chápe obsah krátkých vět doplněných
obrázkem
- Přiřadí za pomoci názoru hůlková a
psací písmena

- Uvolňuje si ruku a snaží se o udržení
správného úchopu psacího náčiní

Učivo
Čtení
Diferenciačním cvičením a hrou procvičovat rozvoj zrakového a
sluchového vnímání
- vyhledávat stejné obrázky, písmena a slova v textu
- přiřazování obrázků ke zdroji zvuku při vyvozování písmen a
nácviku slabik
- poznávání začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
- poznávání jednoduchých homonym s pomocí názorných obrázků
- řazení a popis obrázků podle probíhajícího děje s pomocí
návodných otázek
Tvoření jednoduchých vět podle obrázků
Rytmizace slov a vět s užitím obrázků
Procvičování čtení otevřených slabik se souhláskou M, L,V (malých
i velkých) a dvojslabičných slov z nich vytvořených
Vyvozování písmene t, T, y, Y, s, S, j, J podle obrázků
Nácvik čtení písmen
Nácvik čtení otevřených slabik

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy
OSV - uvolňovací a relaxační cvičení
- rozvoj základní dovednosti pro vzájemnou
spolupráci
- nácvik a rozvoj komunikace v různých
sociálních situacích
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Návštěva knihovny

MKV - utváření dobrých mezilidských vztahů ve Možnost nácviku
alternativních technik
třídě
komunikace a čtení u žáků
s velkými komunikačními
obtížemi
PV - Modelování a nalepování písmen
Využívání obrazového
materiálu, tabulí a
dostupných pomůcek
HV - Rytmizace, relaxační hudba, dechová
k výuce
cvičení

HV, PV, TV, VV - Rozvoj smyslového vnímání

Přiřazování hůlkových a psacích písmen a slabik
Nácvik čtení psacích písmen a slabik
Naslouchání a přednes krátkých básní a říkánek s možností jejich
vizualizace a rytmizace
Psaní
Rozvoj grafomotorických schopností, jemné motoriky a pohybové
koordinace předcházející výuce psaní jednotlivých písmen
- motivované přípravné a uvolňovací cviky od velkých tvarů na
velký formát s postupným zmenšováním a zpřesňováním (čmárání a

Shlédnutí divadelních a
filmových představení

Případná individuální
logopedická péče

Skládat a číst dvojslabičná a víceslabičná slova z otevřených slabik
Čtení krátkých vět doplněných obrázky
Přiřazování slov a čtených jednoduchých vět k obrázkům
vyjadřujícím děj věty

Poznámky

TV, VV - Psychomotorická cvičení, koordinační
cvičení

- Snaží se o udržování základních
hygienických a pracovních návyků
spojených se psaním
- Nacvičuje správné tvary písmen
vzhledem ke svým individuálním
psychomotorickým možnostem
- Obtahuje a snaží se psát velká hůlková
písmena

kroužení, horní a dolní oblouky, vodorovné, svislé a šikmé čáry,
smyčky, ovály, vlnovky, horní a dolní zátrh)
- využívání sypkých materiálů
Upevňování potřebných hygienických a pracovních návyků
Rozvíjení optimálního úchopu psacího náčiní
Prvky psacích písmen

Obtahování a nácvik psaní velkých hůlkových písmen podle vzoru
souběžně s nácvikem čtení
Obtahování a nácvik psaní svého jména hůlkovým písmem podle
- Opisuje a přepisuje písmena s názorem vzoru
podle svých individuálních možností a Procvičování psaní samohlásek a souhlásek m, M, l, v, V
Přepis písmen s možností názoru
schopností
Opis slabik s těmito souhláskami a jednoduchých dvojslabičných
slov
- Snaží se o čitelný opis otevřených
Nácvik psaní malých souhlásek t, y, s, j ve spojení s obrázkem
slabik a dvojslabičných slov z nich
Nácvik spojování písmen do slabik
utvořených
Žáci s většími grafomotorickými obtížemi mohou psací písmena
pouze poznávat nebo psát hůlková písmena
- Snaží se psát číslice
Nácvik psaní číslice 6 -10

-

-

-

VV- uvolňovací cvičení

Řečová výchova
Dechová cvičení pro rozvoj správného, plynulého dýchání
Artikulační a hlasová cvičení a hry pro rozvoj obratnosti mluvidel
Snaží se reprodukovat říkanky
Cvičení a hry pro rozvoj zrakové a sluchové percepce ve spojení s
s rytmizací dle svých komunikačních
grafomotorikou
schopností
Cvičení pro rozvoj fonematického sluchu pomocí obrázkového
Dle svých individuálních možností se
materiálu
koncentruje na poslech a snaží se
Cvičení pro rozvoj pozornosti, slovní zásoby, udržení očního
reprodukovat děj.
kontaktu
Nácvik říkánek a krátkých básniček s možností doprovodného
pohybu, rytmizace básniček
Snaží se dle svých individuálních
možností a schopností popsat jednotlivé Poslech pohádky a krátkého příběhu doplněného obrázkovým
materiálem, zhlédnutí divadelního, filmového představení
obrázky a reprodukovat krátký text
Skládání pohádky a příběhu pomocí dějových obrázků
podle návodných otázek za pomoci
s jednoduchým popisem obrázků
obrazového materiálu
Snaží se odpovídat na jednoduché
Tvoření odpovědi na otázky jednoduchou větou (u žáků s velkými
otázky krátkou větou
komunikačními obtížemi možnost odpovědí pomocí obrázků)

M - Psaní číslic

HV, PV, TV, VV - Rozvoj smyslového vnímání a
motoriky

Všechny předměty - rozvoj slovní zásoby a
komunikace

OSV - uvolňovací a relaxační cvičení
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U žáků s velkými
komunikačními obtížemi
spolupracovat se SPC pro
žáky s vadami řeči,
případně klinickým
logopedem, s rodinou

- Zapojuje se do dramatizace při
manipulaci s loutkou (maňáskem)
- Snaží se o vhodnou komunikaci
v běžném společenském styku

Nácvik dramatizace jednoduchých činností (dějových celků)
s loutkou (maňáskem)
Rozvoj komunikačních dovedností, podporovat přirozenou
spontaneitu řečového projevu v konkrétních sociálních situacích
(pozdravy, žádost o pomoc, poděkování, omluva, blahopřání
k svátku, narozeninám)
Možnost komunikace žáků s okolím pomocí alternativních a
augmentativních způsobů
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- rozvoj základní dovednosti pro vzájemnou
spolupráci
- nácvik a rozvoj komunikace v různých
sociálních situacích

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk (Čtení, Psaní, Řečová výchova)
Ročník: V.
Časová dotace 7 hodin týdně
Výstup

- Přiřazuje obrázky ke slovům, která
stejně zní a mají různý význam

- Tvoří jednoduché věty podle obrázků
- Snaží se rozpoznat a číst jednotlivá
písmena s pomocí obrázkového
materiálu či předmětů
- Podle svých komunikačních možností
dbá na správnou výslovnost písmen a
slabik
- Skládá a čte dle svých individuálních a
vyjadřovacích schopností otevřené
slabiky a slova s pomocí názorných
pomůcek
- Seznamuje se čtením jednoslabičných
slov s uzavřenou slabikou
- Podle svých individuálních možností
chápe obsah krátkých vět a význam
věty znázorní pomocí obrázkového
materiálu
- Přiřadí za pomoci názoru hůlková a
psací písmena
- Uvolňuje si ruku a snaží se o udržení
správného úchopu psacího náčiní

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Čtení
Diferenciačním cvičením a hrou procvičovat rozvoj zrakového a
sluchového vnímání
- vyhledávat stejné obrázky, písmena a slova v textu
- přiřazování obrázků ke zdroji zvuku při vyvozování písmen a
nácviku slabik
- poznávání začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
- poznávání jednoduchých homonym s pomocí názorných obrázků
- řazení a popis obrázků podle probíhajícího děje s pomocí
návodných otázek
Tvoření jednoduchých vět podle obrázků
Procvičování čtení otevřených slabik se souhláskou M, L,V, T, S, J
(malých i velkých) a dvojslabičných slov z nich vytvořených
Vyvozování písmene p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K podle obrázků
Nácvik čtení písmen
Nácvik čtení otevřených slabik
Skládat a číst dvojslabičná a víceslabičná slova z otevřených slabik
Nácvik čtení jednoslabičných slov s uzavřenou slabikou na konci
Čtení krátkých vět doplněných obrázky
Přiřazování slov a čtených jednoduchých vět k obrázkům
vyjadřujícím děj věty
Přiřazování hůlkových a psacích písmen a slabik
Nácvik čtení psacích písmen a slabik
Naslouchání a přednes krátkých básní a říkánek s možností jejich
vizualizace a rytmizace

Psaní
Rozvoj grafomotorických schopností, jemné motoriky a pohybové
koordinace předcházející výuce psaní jednotlivých písmen
- motivované přípravné a uvolňovací cviky od velkých tvarů na
velký formát s postupným zmenšováním a zpřesňováním (čmárání a
kroužení, horní a dolní oblouky, vodorovné, svislé a šikmé čáry,
smyčky, ovály, vlnovky, horní a dolní zátrh)
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OSV - uvolňovací a relaxační cvičení
- rozvoj základní dovednosti pro vzájemnou
spolupráci
- nácvik a rozvoj komunikace v různých
sociálních situacích

Poznámky
Shlédnutí divadelních a
filmových představení
Návštěva knihovny

Možnost nácviku
alternativních technik
komunikace a čtení u žáků
MKV - utváření dobrých mezilidských vztahů ve s velkými komunikačními
obtížemi
třídě

PV - Modelování a nalepování písmen
HV - Rytmizace, relaxační hudba, dechová
cvičení

HV, PV, TV, VV - Rozvoj smyslového vnímání

TV, VV - Psychomotorická cvičení, koordinační
cvičení

Využívání obrazového
materiálu, tabulí a
dostupných pomůcek
k výuce

- Snaží se o udržování základních
hygienických a pracovních návyků
spojených se psaním
- Nacvičuje správné tvary písmen
vzhledem ke svým individuálním
psychomotorickým možnostem
- Obtahuje a snaží se psát velká hůlková
písmena
- Opisuje a přepisuje písmena s názorem
podle svých individuálních schopností
- Snaží se o čitelný opis otevřených
slabik a dvojslabičných slov z nich
utvořených
- Snaží se psát číslice

- Snaží se reprodukovat říkanky a
básničky s rytmizací dle svých
komunikačních schopností
- Dle svých individuálních možností se
koncentruje na poslech a snaží se
reprodukovat děj s pomocí názorného
materiálu
- Snaží se popsat za pomoci
doprovodných otázek obrázek,
předmět, postavu
- Snaží se popsat jednotlivé obrázky a
reprodukovat krátký text podle
návodných otázek za pomoci
obrazového materiálu podle svých
individuálních komunikačních
možností
- Snaží se odpovídat na jednoduché
otázky krátkou větou
- Zapojuje se do dramatizace při
manipulaci s loutkou (maňáskem)

- využívání sypkých materiálů
Upevňování potřebných hygienických a pracovních návyků
Rozvíjení optimálního úchopu psacího náčiní
VV- uvolňovací cvičení
Prvky psacích písmen
Obtahování a nácvik psaní velkých hůlkových písmen podle vzoru
souběžně s nácvikem čtení
Obtahování a psaní svého jména hůlkovým písmem podle vzoru
Procvičování psaní samohlásek a souhlásek m, M, l, v, V, t, s, j
Přepis písmen s možností názoru
Opis slabik s těmito souhláskami a jednoduchých dvojslabičných
M - Psaní číslic
slov
Nácvik psaní malých souhlásek p, n, š, d, z, k ve spojení s obrázkem
Nácvik psaní velkých písmen N, J, Y
Nácvik spojování písmen do slabik
Žáci s většími grafomotorickými obtížemi mohou psací písmena
pouze poznávat nebo psát hůlková písmena
Nácvik psaní číslic do 100
HV, PV, TV, VV - Rozvoj smyslového vnímání a
motoriky
Řečová výchova
Dechová cvičení pro rozvoj správného, plynulého dýchání
Artikulační a hlasová cvičení a hry pro rozvoj obratnosti mluvidel
Cvičení a hry pro rozvoj zrakové a sluchové percepce ve spojení s
grafomotorikou
Cvičení pro rozvoj fonematického sluchu pomocí obrázkového
materiálu
Cvičení pro rozvoj pozornosti, slovní zásoby, udržení očního
kontaktu
Nácvik říkánek a krátkých básniček s možností doprovodného
pohybu, rytmizace básniček

Všechny předměty - rozvoj slovní zásoby a
komunikace

U žáků s velkými
komunikačními obtížemi
spolupracovat se SPC pro
žáky s vadami řeči,
případně klinickým
logopedem, s rodinou

Zhlédnutí a poslech divadelního, filmového představení
Tvoření odpovědi na otázky jednoduchou větou (u žáků s velkými
komunikačními obtížemi možnost odpovědí pomocí obrázků)
Nácvik dramatizace jednoduchých činností (dějových celků)
s loutkou (maňáskem)
Rozvoj komunikačních dovedností, podporovat přirozenou
spontaneitu řečového projevu v konkrétních sociálních situacích
(pozdravy, žádost o pomoc, poděkování, omluva, blahopřání
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OSV - uvolňovací a relaxační cvičení
- rozvoj základní dovednosti pro vzájemnou
spolupráci
- nácvik a rozvoj komunikace v různých
sociálních situacích

Případná individuální
logopedická péče

- Snaží se o vhodnou komunikaci
v běžném společenském styku

k svátku, narozeninám)
Možnost komunikace žáků s okolím pomocí alternativních a
augmentativních způsobů
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk (Čtení, Psaní, Řečová výchova)
Ročník: VI.
Časová dotace 7 hodin týdně
Výstup

- Přiřazuje obrázky ke slovům, která
stejně zní a mají různý význam
- Podle svých individuálních možností
chápe obsah krátkých vět a význam
věty znázorní pomocí obrázkového
materiálu či reprodukuje za pomoci
návodných otázek
- Orientuje se ve větě
- Snaží se rozpoznat a číst jednotlivá
písmena s pomocí obrázkového
materiálu či předmětů
- Podle svých komunikačních možností
dbá na správnou výslovnost písmen a
slabik
- Skládá a čte dle svých individuálních a
vyjadřovacích schopností otevřené
slabiky a slova s pomocí názorného
materiálu
- Snaží se číst jednoslabičná slova
s uzavřenou slabikou na konci
- Přiřadí za pomoci názoru hůlková a
psací písmena
- Přednáší podle svých komunikačních
možností a schopností krátké říkanky a
básničky
- Uvolňuje si ruku a snaží se o udržení
správného úchopu psacího náčiní

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Čtení
Diferenciačním cvičením a hrou procvičovat rozvoj zrakového a OSV - uvolňovací a relaxační cvičení
sluchového vnímání
- rozvoj základní dovednosti pro vzájemnou
Poznávání jednoduchých homonym s pomocí názorných obrázků
spolupráci
Procvičování čtení otevřených slabik, jednoslabičných slov - nácvik a rozvoj komunikace v různých
s uzavřenou slabikou na konci, dvojslabičných a víceslabičných slov sociálních situacích
z předcházejících ročníků
Čtení krátkých vět doplněných obrázky s porozuměním

Poznámky
Shlédnutí divadelních a
filmových představení
Návštěva knihovny

MKV - utváření dobrých mezilidských vztahů ve Možnost nácviku
třídě
alternativních technik
komunikace a čtení u žáků
MV - možnost prostřednictvím veřejného
s velkými komunikačními
Vyvozování písmene b, c, r, č, h, ž (malých i velkých) a dvojhlásky vystoupení rozvíjet své komunikačních
obtížemi
ou podle obrázků
schopnosti
Nácvik čtení písmen
Nácvik čtení otevřených slabik
PV - Modelování a nalepování písmen
Využívání obrazového
materiálu, tabulí a
dostupných pomůcek
k výuce
Skládat a číst dvojslabičná a víceslabičná slova z otevřených slabik, HV - Rytmizace, relaxační hudba, dechová
jednoslabičná slova s uzavřenou slabikou
cvičení

Přiřazování hůlkových a psacích písmen, slabik a jednoduchých slov
Nácvik čtení psacích písmen, slabik a jednoduchých slov
HV, PV, TV, VV - Rozvoj smyslového vnímání
Naslouchání a přednes krátkých básní a říkánek s možností jejich
vizualizace a rytmizace

Psaní
Rozvoj grafomotorických schopností, jemné motoriky a pohybové TV, VV - Psychomotorická cvičení, koordinační
koordinace předcházející výuce psaní jednotlivých písmen
cvičení
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- Snaží se o udržování základních
hygienických a pracovních návyků
spojených se psaním
- Nacvičuje správné tvary písmen
vzhledem ke svým individuálním
psychomotorickým možnostem a
schopnostem
- Obtahuje a snaží se psát velká hůlková
písmena
- Opisuje a přepisuje písmena, slabiky a
jednoduchá slova s názorem podle
svých individuálních schopností
- Snaží se psát písmena a slabiky podle
diktátu
- Nacvičuje psaní nových písmen a
slabik podle svých individuálních
schopností
- Snaží se psát číslice

- motivované přípravné a uvolňovací cviky od velkých tvarů na
velký formát s postupným zmenšováním a zpřesňováním (čmárání a
kroužení, horní a dolní oblouky, vodorovné, svislé a šikmé čáry,
smyčky, ovály, vlnovky, horní a dolní zátrh)
- využívání sypkých materiálů
VV - uvolňovací cvičení
Upevňování potřebných hygienických a pracovních návyků
Rozvíjení optimálního úchopu psacího náčiní
Prvky psacích písmen
Obtahování a nácvik psaní velkých hůlkových písmen podle vzoru
souběžně s nácvikem čtení
Procvičování psaní samohlásek a souhlásek z předchozích ročníků
HV, PV, TV, VV - Rozvoj smyslového vnímání a
motoriky
Opis slabik s těmito souhláskami a jednoduchých dvojslabičných
slov
Přepis písmen, slabik a jednoduchých slov s možností názoru
Nácvik psaní písmen a slabik podle diktátu s možností názoru
Nácvik psaní malých souhlásek b, c, č, r, h, ž a dvojhlásky ou ve
spojení s obrázkem
Nácvik psaní velkých písmen C, Č, I, Ž
Nácvik spojování písmen do slabik
Žáci s většími grafomotorickými obtížemi mohou psací písmena
pouze poznávat nebo obtahovat či psát hůlková písmena
Psaní číslic do 100
M - Psaní číslic

Řečová výchova
Dechová cvičení pro rozvoj správného, plynulého dýchání
Artikulační a hlasová cvičení a hry pro rozvoj obratnosti mluvidel
- Dle svých individuálních možností se
Cvičení a hry pro rozvoj zrakové a sluchové percepce ve spojení s
koncentruje na poslech a snaží se
reprodukovat děj s pomocí názorných grafomotorikou
Cvičení pro rozvoj fonematického sluchu pomocí obrázkového
pomůcek
materiálu
- Snaží se popsat za pomoci
Cvičení pro rozvoj pozornosti, slovní zásoby, udržení očního
doprovodných otázek obrázek,
kontaktu
předmět, postavu
- Snaží se reprodukovat krátký text, film Zhlédnutí a poslech divadelního, filmového představení
Tvoření odpovědi na otázky jednoduchou větou (u žáků s velkými
či příběh podle návodných otázek za
komunikačními obtížemi možnost odpovědí pomocí obrázků)
pomoci obrazového materiálu podle
svých individuálních komunikačních
možností
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Všechny předměty - rozvoj slovní zásoby a
komunikace

OSV - uvolňovací a relaxační cvičení
- rozvoj základní dovednosti pro vzájemnou
spolupráci
- nácvik a rozvoj komunikace v různých
sociálních situacích

U žáků s velkými
komunikačními obtížemi
spolupracovat se SPC pro
žáky s vadami řeči,
případně klinickým
logopedem, s rodinou

Případná individuální
logopedická péče

- Zapojuje se do dramatizace, snaží se o
vyjádření krátkého příběhu za pomoci
loutky (maňáska, předmětu)
- Snaží se odpovídat na jednoduché
otázky krátkou větou podle svých
komunikačních schopností

Nácvik dramatizace jednoduchých činností (dějových celků)
s možností využití loutky (maňáska, předmětu)
Rozvoj komunikačních dovedností, podporovat přirozenou
spontaneitu řečového projevu v konkrétních sociálních situacích
(pozdravy, žádost o pomoc, poděkování, omluva, blahopřání
k svátku, narozeninám)

- Snaží se o vhodnou komunikaci
v běžném společenském styku v rámci
svých komunikačních schopností

Možnost komunikace žáků s okolím pomocí alternativních a
augmentativních způsobů
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Možnost nácviku
alternativních technik
komunikace u žáků
s velkými komunikačními
obtížemi

UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň
1. Vzdělávací oblast:
2. Vzdělávací obor:
3. Vyučovací předmět:

Matematika a její aplikace
Matematika
Počty

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Předmět Matematika zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu důležité místo. Vyučuje se jako samostatný předmět ve
všech ročnících a svým obsahem učiva se prolíná i do ostatních předmětů.
Na 1. stupni se vyučuje ve všech ročnících 2 hodiny týdně. Je založen na praktických činnostech a dovednostech, které žáci
nejčastěji využijí v běžném životě, posiluje schopnost logického myšlení a prostorové představivosti. Žáci se seznamují se základními
matematickými pojmy, symboly, postupy a způsoby jejich užití.
Důležitou součástí matematického vzdělávání je osvojení dovedností z geometrie. Žáci poznávají základní geometrické
tvary .
Vzdělávací obsah předmětu Matematika je rozdělen na tematické okruhy:





Řazení a třídění předmětů
Čísla a početní operace
Závislosti, vztahy a práce s daty
Základy geometrie

Tematický okruh Řazení a třídění předmětů se zařazuje na prvním stupni. Žáci se učí tvořit skupiny podle velikosti, řadit
předměty podle určitých vlastností a společných jevů. Rozvíjí si prostorovou a směrovou orientaci, logické myšlení a paměť, učí se
chápat a osvojovat kvantitativní vztahy.
V tematickém okruhu Čísla a početní operace se žáci postupně seznamují s reálnými čísly, osvojují si rozklad čísel, vytváří
si konkrétní představu o číslech, osvojují si postupy základních matematických operací. Jedná se především o sčítání, odčítání.
V tematickém okruhu Závislost, vztahy a práce s daty se žáci učí třídění a seskupování dat podle určitých kritérií, jejich
vzájemných souvislostí a závislostí. Osvojují si základy měření, seznamují se s časovými souvislostmi, určují čas, učí se základní
jednotky hmotnosti, délky a času, s bankovkami.
V tematickém okruhu Základy geometrie žáci rozeznávají a pojmenovávají základní geometrické útvary, rozlišují je na
různých předmětech ze svého okolí.
Organizace: Žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny v kmenové třídě, počítačové učebně. Využívají k učení různé
formy práce. Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky
Předmětem Matematika prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova.
Osobnostní a sociální výchova - rozvoj základních dovedností pro vzájemnou spolupráci, utváření vzájemných vztahů ve
třídě.
Multikulturní výchova - žáci jsou vedeni k rozvoji mezilidských vztahů ve škole,v rodině, k toleranci k druhým.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
Žáci
 jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu
 jsou vedeni k pochopení obecně používaných termínů, znaků, symbolů
 jsou vedeni k práci s učebnicemi, učebními materiály a pomůckami
Učitel




vede a motivuje žáka k učení, vytváří takové podmínky a situace v nichž žák zažívá radost a pocit úspěchu
uplatňuje individuální přístup a zohledňuje pomalé pracovní tempo žáka

Kompetence k řešení problémů
Žáci
 učí se řešit zadané úkoly s pomocí, učí se využívat návodů a pomůcek vhodných k optimálnímu řešení problémů
 jsou vedeni k žádosti o pomoc při řešení problému
Učitel



volí vhodné metody a pomáhá žákovi dopracovat se ke správnému postupu a vyřešení problému
řešení určitého problému hodnotí učitel způsobem, který je pro žáka povzbuzující motivující
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Kompetence komunikativní
Žáci
 učí se komunikovat s ostatními přiměřeným, vhodným způsobem
 učí se vyjádřit své myšlenky
Učitel




je pro žáky vzorem kultivovaného projevu
podporuje přátelskou komunikaci mezi spolužáky a žákem a učitelem

Kompetence sociální a personální
Žáci
 učí se pracovat ve skupině, zaujímat v ní patřičné místo
 učí se vzájemně si pomáhat při řešení určitých problémů
Učitel



uplatňuje individuální přístup k žákům
vede žáky k společnému hledání optimálního řešení problému

Kompetence občanské
Žáci
 učí se využívat osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti
 učí se chránit si své zdraví a zdraví druhých
Učitel



respektuje věkové, intelektové a sociální zvláštnosti žáka
sleduje chování žáků a včas přijímá účinná opatření, netoleruje agresivní chování a nezdvořilé projevy žáků

Kompetence pracovní
Žáci
 učí se základním dovednostem, postupům
 učí se využívat různé pomůcky, techniku při své práci
Učitel



nabízí vhodné pomůcky, techniku pro využití žákem
motivuje žáky k další aktivitě
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Počty
Ročník: I.
Časová dotace 2 hodiny týdně
Výstup

- dle individuálních možností se
orientuje v pojmech malý - velký,
krátký - dlouhý
- dle individuálních možností se
orientuje v pojmech stejně - více -méně
- s pomocí třídí předměty podle různých
kritérií
- snaží se řadit předměty zleva doprava
(s pomocí)

- čte, píše a používá číslice v oboru do 2
dle individuálních schopností
- rozliší, zapíše, užívá číselná znaménka
dle svých schopností

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Řazení a třídění předmětů
- pojmy malý - velký, krátký - dlouhý
stejně - více - méně
- tvoření skupin

VV - poznávání barev
PV - třídění předmětů

- řazení a třídění podle různých kritérií
(barva, tvar, velikost,..)
- orientace na ploše (řazení předmětů zleva doprava)
Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel do 2
- čtení čísel
- psaní číslic

OSV - rozvoj základní dovednosti pro
vzájemnou spolupráci, rozvoj poznávacích
dovedností

- přiřazování čísla a prvků
- pojmy +, -, =, <, >
- porovnávání čísel (nejprve s názorem)

MKV - utváření dobrých vztahů ve třídě
PV - modelování číslic

- snaží se sčítat a odčítat s užitím názoru - sčítání, odčítání (nejprve s názorem)
- diktát čísel
v oboru do 2
- poznává a řadí předměty za asistence
pedagoga
- snaží se orientovat v pojmech
- s pomocí a názorem používá pojmy
nahoře, dole, uprostřed, vpředu, vzadu

Závislosti, vztahy a práce s daty
- poznávání vlastností předmětů
- třídění podle vlastností
- poznávání podle barev, třídění podle barev
- orientace v prostoru - nahoře, dole,uprostřed,
vpředu, vzadu

Základy geometrie
- základní geometrické tvary - čtverec obdélník,
- poznává a pojmenovává základní
geometrické tvary dle svých možností a kruh, trojúhelník
schopností

TV, Prvouka - orientace v prostoru
VV - poznávání tvar
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Poznámky

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Počty
Ročník: II.
Časová dotace 2 hodiny týdně
Výstup

- orientuje se v pojmech malý - velký,
krátký - dlouhý
- dle svých individuálních možností a
schopností se orientuje v pojmech
stejně - více - méně
- snaží se rozlišit předměty podle
velikosti, tvaru, barvy
- s pomocí a názorem řadí předměty
zleva doprava

- čte, píše a používá číslice v oboru do 4
dle individuálních schopností a
možností
- snaží se rozlišit, zapsat, užívat
znaménka
- za pomoci názoru a asistence pedagoga
porovná vybraná čísla
- snaží se sčítat a odčítat s užitím názoru
v oboru do 4
- snaží se psát vybrané číslice podle
diktátu
- dle svých individuálních schopností a
možností poznává a třídí předměty

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Řazení a třídění předmětů
- pojmy malý - velký, krátký - dlouhý,
stejně - více - méně, široký - úzký

OSV - rozvoj základní dovednosti pro
vzájemnou spolupráci, rozvoj poznávacích
dovedností.

- tvoření skupin

MKV - utváření dobrých vztahů ve třídě

- manipulace s předměty, řazení podle dané
vlastnosti, barvy, tvaru

VV - barvy, tvary

- orientace na ploše (řazení předmětů zleva doprava)

PV - třídění předmětů, manipulace, řazení

Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel do 4
- čtení čísel
- psaní číslic
- přiřazování čísla a prvků
- znaménka +, -, =, <, >

PV - modelování číslic

- porovnávání čísel (s názorem)
- sčítání, odčítání (s názorem )
- rozklad čísel
- číselná řada
- diktát čísel

OSV - rozvoj základní dovednosti pro
vzájemnou spolupráci, rozvoj poznávacích
dovedností

Závislosti, vztahy a práce s daty
- poznávání vlastností předmětů
- třídění podle vlastností
- poznávání podle barev, třídění podle barev

VV - poznávání tvarů a barev
TV, Prvouka - orientace v prostoru

- orientuje se v prostoru dle
individuálních možností a schopností
- s názorem a pomocí používá pojmy
nahoře, dole, uprostřed, vpředu, vzadu

- orientace v prostoru - nahoře, dole,uprostřed,
vpředu, vzadu
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Poznámky

PC - výukové programy

- poznává a pojmenovává základní
geometrické tvary s názorem a pomocí
- snaží se rozlišovat délku různých
předmětů ( práce s názorem)

Základy geometrie
- základní geometrické tvary - čtverec, obdélník,
kruh, trojúhelník

VV - poznávání tvarů

- pojmy kratší, delší a jejich přiřazení různým předmětům
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Počty
Ročník: III.
Časová dotace 2 hodiny týdně
Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Řazení a třídění předmětů
- tvoření skupin
- snaží se rozlišit, třídit předměty podle
- manipulace s předměty, řazení podle dané
velikosti, tvaru, barvy
- řadí předměty zleva doprava s názorem vlastnosti, barvy, tvaru
a pomocí
- orientace na ploše (řazení předmětů zleva doprava)
- orientuje se v prostoru dle
- orientace v prostoru - pojmy - nad, pod, před, vedle, na začátku, na
individuálních možností a schopností
konci, nahoře, dole
- rozlišuje pojmy nahoře, dole, s názorem a pomocí rozlišuje pojmy
nad, pod, před, na začátku, na konci

Poznámky

VV - barvy, tvary
OSV - rozvoj poznávacích schopností, vzájemné
spolupráce
MKV - utváření dobrých vztahů ve třídě
PV - třídění předmětů, manipulace, řazení

PC - výukové programy

PV - modelování číslic
- seznamuje se s používáním vybraných
mincí
- snaží se číst, psát a používat číslice
v oboru do 5
- orientuje se v číselné řadě 1 - 10
s názorem a pomocí

- seznámení s mincemi 1, 2, 5 Kč, používání mincí
Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel do 5
- numerace do 10 s využitím názoru
OSV - rozvoj poznávacích schopností, vzájemné
spolupráce

- orientace v číselné řadě 1- 10

- s pomocí a s názorem rozliší, zapíše,
užívá matematické pojmy

- znaménka +, -, =, <, >
- porovnávání čísel

- sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru
do 5 dle svých možností a schopností
- dle svých individuálních schopností
rozkládá s názorem čísla v oboru do 5

- sčítání, odčítání s názorem

MKV - utváření dobrých vztahů ve třídě
- rozklad čísel v oboru do 5
- číselná řada v oboru do 5
PC - výukové programy
- píše číslice 1 - 5 podle diktátu

- diktát čísel
- psaní číslic
TV, Prvouka - orientace v prostoru
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Závislosti, vztahy a práce s daty
- orientace v prostoru - nahoře, dole,uprostřed,
- orientuje se v prostoru dle svých
vpředu, vzadu
schopností a možností
- používá pojmy nahoře, dole, uprostřed, - mince
- jednoduché tabulky ( posloupnosti) čísel v oboru do 10
vpředu, vzadu
- s pomocí doplňuje jednoduché tabulky,
posloupnosti čísel v oboru do 10
Základy geometrie
- základní geometrické tvary - čtverec obdélník,
- poznává a pojmenovává základní
geometrické tvary dle svých možností a kruh, trojúhelník
schopností
- rozlišování základních geometrických tvarů na
- za pomoci názoru se snaží rozlišovat
různých předmětech
základní geometrické tvary na různých
předmětech
- délka různých předmětů - rozlišování kratší, delší
- za pomoci rozlišuje délku různých
- porovnávání délky
předmětů
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TV - geometrické tvary

PV - různé délky, tvary předmětů

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Počty
Ročník: IV.
Časová dotace 2 hodiny týdně
Výstup

- snaží se orientovat v pojmech kratší delší, širší - užší

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Řazení a třídění předmětů
- pojmy kratší - delší, širší - užší

Poznámky

VV - barvy, tvary
PV - třídění předmětů, manipulace, řazení

- orientuje se na ploše dle možností a
schopností

- orientace na ploše (řazení předmětů zleva doprava)

- snaží se porovnávat množství a tvořit
skupiny o daném počtu prvků

- tvoření skupin o daném počtu prvků

- s pomocí a názorem se orientuje
v číselné řadě 1 - 10
- dle svých možností a schopností
- čte, píše a používá číslice 0 - 7
- sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru
do 7 dle individuálních možností a
schopností
- snaží se s pomocí zapsat jednoduché
příklady
- pomocí názoru a za asistence rozloží
čísla v oboru do 7
- dle svých schopností sestaví číselnou
řadu 0 - 7
- za asistence přiřadí předměty podle
číselné řady a naopak
- snaží se psát číslice 0 - 7 podle diktátu
dle svých možností a schopností
- snaží se používat pojmy nahoře, dole,
uprostřed, vpředu, vzadu, vlevo,
vpravo

PC - výukové programy
Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel 0 - 7
- numerace do 10 s využitím názoru
- orientace v číselné řadě 1- 10

OSV - rozvoj základních dovedností pro
vzájemnou spolupráci, rozhodování, řešení
problémů

- pojem čísel 6,7
- pojem čísla 0
- početní operace s 0
- psaní číslic
- porovnávání čísel
- sčítání, odčítání s názorem v oboru do 7

MKV - utváření dobrých vztahů ve třídě

- rozklad čísel v oboru do 7
- číselná řada vzestupná, sestupná

PV - modelování číslic

- přiřazování čísel k prvkům a naopak
- diktát čísel
TV - orientace v prostoru
Závislosti, vztahy a práce s daty
- orientace v prostoru a na ploše - pojmy vlevo - vpravo - uprostřed,
nahoře - dole, vpředu - vzadu
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PC - výukové programy

Prvouka - roční období, režim dne
- dle svých možností a schopností
rozlišuje pojmy den, měsíc, rok

- pojmy den, měsíc, rok
- mince 1, 2, 5 Kč

- doplňuje jednoduché tabulky,
posloupnosti čísel v oboru do 10 dle
svých možností a schopností
- rozpozná a pojmenovává základní
geometrické tvary podle svých
možností a schopností
- snaží se kreslit přímé a křivé čáry
- rozlišuje délku různých předmětů –
porovnáváním; s pomocí, názorem

- jednoduché tabulky ( posloupnosti) čísel v oboru do 10
Základy geometrie
- základní geometrické tvary - čtverec obdélník,
kruh, trojúhelník

PV - tvary, délky předmětů

- kreslení křivých a přímých čar
- délka různých předmětů - rozlišování kratší, delší
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Počty
Ročník: V.
Časová dotace 2 hodiny týdně
Výstup

- porovnává množství a tvoří skupiny o
daném počtu prvků s pomocí a
názorem

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Řazení a třídění předmětů
- porovnávání množství a tvoření skupin o daném počtu prvků
PV - třídění předmětů, manipulace, řazení

- třídění předmětů podle pořadí ve skupinách
- snaží se třídit předměty podle pořadí
ve skupinách
Číslo a početní operace
- snaží se orientovat v číselné řadě do 20 - numerace do 20 s využitím názoru
- orientace v číselné řadě do 20
- snaží se číst, psát a používat číslice
- pojem čísla 8, 9, 10
v oboru do 10
- psaní číslic
- porovná s názorem čísla do deseti
- sčítá a odčítá s názorem v oboru do 10 - porovnávání čísel
dle svých možností a schopností
- sčítání, odčítání (s názorem ) v oboru do 10
- dle svých schopností rozloží čísla
- rozklad čísel v oboru do 10
v oboru do 10
- číselná řada vzestupná, sestupná
- sestaví číselnou řadu do deseti
- přiřazování čísel k prvkům a naopak
- snaží se přiřadit vybraná čísla
- seznámení s numerací do 100 po desítkách
k prvkům a naopak
- snaží se zapsat jednoduché příklady,
- diktát čísel, jednoduchých příkladů
číslice 0 - 9 podle diktátu a svých
schopností
- snaží se určit čas s přesností na hodiny
- snaží se manipulovat s mincemi

- pojmenovává základní geometrické
tvary ( s názorem, popř. s pomocí)
- snaží se kreslit přímé a křivé čáry
- seznamuje se s používáním pravítka

OSV - rozvoj základních dovedností pro
vzájemnou spolupráci, rozhodování, řešení
problémů
MKV - utváření dobrých vztahů ve třídě

I - výukové programy

Závislosti, vztahy a práce s daty
- práce s hodinami - určování času na celé hodiny
- mince 1, 2 ,10, 20 ,50 Kč

PRV - režim dne

- doplňování jednoduchých tabulek číselných posloupností

PV - nakupování, používání mincí

Základy geometrie
- základní geometrické tvary - čtverec obdélník,
kruh, trojúhelník
- křivé, přímé čáry; přímky
- seznámení s používáním pravítka
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Poznámky

- rozlišuje délku různých předmětů porovnáváním (s názorem, popř.
s pomocí)

- délka různých předmětů - rozlišování kratší, delší
VV - tvary, čáry, přímky
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Počty
Ročník: VI.
Časová dotace 2 hodiny týdně
Výstup

- porovnává množství a tvoří skupiny o
daném počtu prvků
- s pomocí a s názorem určuje počet či
pořadí
- snaží se přiřazovat předměty podle
číselné osy
- za pomocí námětových her se snaží
používat mince a bankovky jako
platidla
- čte, píše a používá číslice v oboru do
100 - dle svých možností

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Řazení a třídění předmětů
- určování počtu, porovnávání čísel

OSV - rozvoj základních dovedností pro
vzájemnou spolupráci, rozhodování, řešení
problémů

- číselné řady

MKV - utváření dobrých vztahů ve třídě,
tolerance

- používání mincí, bankovek
PV - nákupy, používání mincí
Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel do 100
- numerace do 100
I - výukové programy
- psaní čísel do 100

- snaží se orientovat v číselné řadě do 20
- snaží se sčítat a odčítat v oboru do 20 s
využitím názoru bez přechodu přes
desítku

- sčítání, odčítání, porovnávání, rozklad čísel do 20 bez přechodu
přes desítku

- sčítání, odčítání s názorem do 20 s přechodem přes desítku
- snaží se s názorem sčítat a odčítat
- jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20
v oboru do 20 s přechodem přes
- diktát čísel a jednoduchých příkladů
desítku
- snaží se řešit jednoduché slovní úlohy –
dle svých možností
- seznámení se s kalkulátorem
- seznamuje se s kalkulátorem, snaží se
s ním pracovat
Závislosti, vztahy a práce s daty
- snaží se určit čas s přesností na hodiny - práce s hodinami - určování času na celé hodiny
- mince 1, 2, 10, 20, 50 Kč, bankovky
- snaží se manipulovat s mincemi,
bankovkami
- snaží se doplňovat jednoduché tabulky
posloupností čísel do 20

- doplňování jednoduchých tabulek posloupností čísel v oboru do 20
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PV - nákupy, používání mincí

Poznámky

- dle svých možností rozliší základní
jednotky délky a hmotnosti - metr,
kilogram

- měření, vážení - jednotky délky a hmotnosti - metr, kilogram

- pojmenovává základní geometrické
tvary

Základy geometrie
- základní geometrické tvary - čtverec obdélník,
kruh, trojúhelník
- křivé, přímé čáry; přímky

PV - různé tvary

- používání pravítka, měření pomocí různých délkových měřidel
- porovnávání délky předmětů

PV - různé velikosti, délky předmětů

- snaží se používat pravítko při rýsování
- snaží se změřit délku předmětů

PV - práce v domácnosti – vážení surovin
TV - měření délky skoku, hodu, hřiště
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UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň
1.Vzdělávací oblast:
2.Vzdělávací obor:
3.Vyučovací předmět:

Informační a komunikační technologie
Informatika
Práce na počítači

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Předmět Práce na počítači se vyučuje v 5. a 6. ročníku v rozsahu 1 hodina týdně v každém z ročníků.
Žáci se zde učí základy obsluhy a práce s PC a vybraným základním programovým vybavením. Vzdělávání probíhá v PC
učebnách. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje žákům ZŠ speciální, seznámit se základními funkcemi
počítače, dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti. Pro tyto žáky má PC technika i nezastupitelné místo při zajištění
komunikace. Obsahem je základní obsluha počítače - zapnutí a vypnutí, práce s myší, zvládání psaní známých písmen na klávesnici a
práce s výukovými a vybranými programy dle pokynu a pod vedením učitele.
Začlenění průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova - důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů - rozvíjí důslednost, vytrvalost,
schopnost sebekontroly, pravidla komunikace, práce v týmu
Enviromentální výchova - zdroj informací o životním prostředí, o vlivu člověka na přírodu, životní prostředí
Multikulturní výchova - komunikace s lidmi, lidské vztahy
Mediální výchova - vnímání mediálních sdělení,zábava, reklama, kultura a media
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
Žáci
 napodobují různé předvedené činnosti
 osvojují si jednoduché pojmy a znaky spojené s prací na počítači
Učitel



umožňuje žákům nácvik jednoduchých činností spojených s používáním PC
vhodně zvolenými postupy a osobním příkladem i pomocí umožňuje žákům získávat potřebné dovednosti a znalosti nezbytné
pro ovládání počítače

Kompetence k řešení problémů
Žáci
 snaží se pochopit a plnit jednoduché instrukce
 učí se orientovat v prostředí počítače ( klávesnice, monitor, myš) a dle individuálních možností a schopností využívat toto
prostředí k plnění zadaných úkolů
Učitel



zadává úkoly způsobem, kterým umožní volby různých postupů
vhodným vedením směřuje žáky ke správným řešením

Kompetence komunikativní
Žáci
 snaží se vyjadřovat svá přání, potřeby, pocity a nálady
 jsou vedeni k využívání PC pro komunikaci se svým okolím
Učitel



ukazuje žákům možnosti, které PC nabízí
za použití vhodných výukových programů, textů a obrázků rozvíjí slovní zásobu žáků

Kompetence sociální a personální
Žáci
 jsou vedeni k vzájemné toleranci, pomoci a spolupráci
 navazuje vztahy mezi vrstevníky
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Učitel



rozvíjí u žáků schopnost vzájemné tolerance, pomoci a spolupráce
zohledňuje individualitu žáka

Kompetence občanské
Žáci
 jsou vedeni k osvojování a dodržování společenských pravidel a norem
 jsou informováni o možných rizicích při práci na PC
Učitel



vede žáky k vzájemné toleranci, dodržování pravidel a norem chování a jednání
chrání žáky před ovlivněním nevhodnými webovými stránkami – erotika, terorismus atd.

Kompetence pracovní
Žáci
 seznamují se bezpečnostními a hygienickými pravidly pro práci s výpočetní technikou
 osvojují si nejjednodušší úkony obsluhy PC
Učitel



osobním příkladem a asistencí pomáhá žákům při osvojování si základních dovedností při práci na PC
vytváří při výuce tvořivé a podnětné prostředí
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Práce na počítači
Ročník: V. - VI.
Časová dotace 1 hodina týdně v každém ročníku
Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

- umí správně zapnout a vypnout počítač Postup zapnutí a vypnutí počítače.
- seznamuje se s rozvržením písmen na
klávesnici,
- seznámí se s funkcí nejdůležitějších
kláves (Enter, Esc, Delete, Shift …)
- ovládá základní operace s myší: klik výběr, dvojklik, klik pravým tlačítkem

Práce s klávesnicí a myší
 Části klávesnice
 Přesné použití myši
 Pojmy klik, dvojklik

OSV - kreativita
Čj, M, Prvouka - Prohloubení znalostí
ze vzdělávacích předmětů
EMV - získávání a prohlubování informací o
přírodě a životním prostředí

- orientuje se v prostředí počítače
- dokáže vyhledat a spustit vybrané
výukové programy

- s použitím nástrojů dokáže nakreslit
čáru, jednoduchý tvar

- naučí se ovládat vzdělávací programy a
jednoduché didaktické hry
- pracuje s výukovými a zábavnými
programy podle pokynů

Práce s aplikacemi
 Spuštění výukových programů
 Přepínání mezi výukovými programy

Příklady výukových programů pro různé
předměty

Grafika
 programy na malování základní nástroje a možnosti
nastavení (tvary štětce, barvy, základní tvary …)
 vzdělávací výukové programy (Dětský koutek,
Přírodověda, Dopravní výchova apod.)


didaktické hry - součásti výukových programů



procvičení práce s myší, klávesnicí
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MV - kritický přístup k informacím,
ověřování zdrojů
OSV - kreativita, osobnostní rozvoj
Příklady výukových programů pro různé
předměty

Poznámky

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ
1. Vzdělávací oblast:
2. Vzdělávací obor:
3. Vyučovací předmět:

Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Věcné učení

Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět rozvíjí vnímání žáků a základní poznatky o okolním světě, životě společnosti, o živé a
neživé přírodě. Žáci se učí správně pojmenovávat předměty, jevy a situace na základě pozorování a vlastních praktických zkušeností.
Nové znalosti a dovednosti se učí uplatňovat v běžném životě. Vzdělávací oblast je důležitou složkou počátečního vzdělávání a je
základem pro výuku na 2. stupni ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a Člověk a zdraví .
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět pomáhá žákům získat dovednosti, jak se co nejsamostatněji orientovat v okolním
prostředí a jak si počínat při řešení různých životních situací .
Předmět Věcné učení se vyučuje v 1.a 2. ročníku dvě hodiny týdně, ve 3. - 6. ročníku tři hodiny týdně.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do tematických okruhů:






Místo , kde žijeme
Lidé kolem nás
Lidé a čas
Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí poznávat své nejbližší okolí, orientovat se v něm a cítit se bezpečně.
Postupně poznávají nejbližší okolí místa bydliště a školy a dále své znalosti rozšiřují o důležitá místa v obci, regionu, zemi .
V tematickém okruhu Lidé kolem nás se žáci učí základním způsobům společenského chování a jednání. Při praktických
činnostech se učí vzájemně spolupracovat se svými spolužáky. Učí se jak reagovat při setkání s neznámými lidmi a v krizových
situacích.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat se v čase a určovat ho, rozlišovat děj v minulosti a budoucnosti.
Důležitou složkou je praktické poznávání způsobu života v nejbližším okolí, poznávání významných historických památek v místě
bydliště.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody se žáci seznamují se změnami v přírodě v průběhu roku. Učí se při praktických
činnostech sledovat, k jakým změnám v přírodě dochází během ročních období. Vytvářejí si vztah k přírodě a učí se poznávat
důležitost ochrany životního prostředí.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají sami sebe prostřednictvím svého těla. Učí se dodržovat správné
hygienické návyky a zvládat sebeobslužné činnosti podle svých možností. Poznávají, co jejich zdraví prospívá, co ho poškozuje a učí
se o ně pečovat.
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
OSV -

rozvoj schopností poznávání, komunikace, mezilidské vztahy, spolupráce, hodnoty,
postoje, řešení problémů, psychohygiena a cvičení sebekontroly
MKV - lidské vztahy, tolerance
EMV - ekosystémy, základní podmínky života
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Vyučuje se od prvního do druhého ročníku 2 hodiny týdně, od třetího do šestého ročníku 3 hodiny týdně. Výuka probíhá ve
třídách, v přírodě (okolí školy), exkurze - návštěva střediska CHKO Bílé Karpaty. Výuka v počítačové učebně - výukový program
Terasoft - základní znalosti v oblasti přírody kolem nás (flóra , fauna).
Různé formy práce se zaměřením na individuální přístup.
Respektování individuálních schopností žáka.
Utváří se prvotní ucelený obraz světa.
Všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů.
Porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti.
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Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
Žáci
 jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět
 poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí
 upevňování preventivního chování
Učitel




vede žáky k objevování a poznávání všeho co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět
poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí
upevňování preventivního chování

Kompetence k řešení problémů
Žáci

učí se řešit zadané úkoly s pomocí pedagoga
 učí se využívat různých informačních zdrojů - internet
Učitel



zadává úkoly způsobem, který žáky vhodně motivuje
motivuje žáky k využívání různých informačních zdrojů – internet

Kompetence komunikativní
Žáci
 za pomoci pedagoga si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech
 pojmenovávají pozorované skutečnosti a snaží se uplatnit ve vlastních projevech a výtvorech
Učitel



vede žáky k správnému a přesnému vyjadřování
usměrňuje žáky v jejich chování

Kompetence sociální a personální
Žáci
 pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektují druhé lidi
 na základě sebepoznání posiluje své sebevědomí
Učitel



vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci
posiluje u žáků sociální chování a sebeovládání

Kompetence občanské
Žáci
 učí se poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové a bezkonfliktní
komunikaci
 učí se respektovat společenské normy a pravidla chování
 jsou seznámeni s chováním v krizových situacích ohrožujících život
Učitel






vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě, památkám
vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
umožňuje každému žákovi zažít úspěch
vede žáky ke kamarádskému chování a umění pomoci

Kompetence pracovní
Žáci
 utvářejí si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržují vymezená pravidla
 pod vedením pracují podle daného pracovního postupu a návodu
 mají představu o pracovních činnostech běžných profesí
Učitel





umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat
vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek a nástrojů
vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Věcné učení
Ročník: I.
Časová dotace 2 hodiny týdně
Výstup

- orientuje se v okolí bydliště a v okolí
školy
- zvládá a popíše cestu do školy
- zná jméno třídní učitelky a ředitele
školy
- chová se ukázněně ve škole
- seznamuje se se základy dopravní
výchovy
- připraví si školní potřeby
- vyjmenuje některé změny v podzimní
přírodě v zahradách a na polích
- uplatňuje hygienické návyky a zvládá
sebeobsluhu
- snaží se dodržovat zásady bezpečného
chování tak, aby neohrožoval zdraví
své a zdraví jiných
- pojmenuje hlavní části lidského těla,
dokáže sdělit své zdravotní potíže a
pocity
- seznamuje se s rolemi rodinných
příslušníků, rozlišuje blízké
příbuzenské vztahy
- projevuje toleranci k odlišnostem
spolužáků
- snaží se pojmenovat nejběžnější
povolání a pracovní činnosti
- uvědomuje si změny ročního období,
projevy a znaky

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Místo , kde žijeme
Škola začíná - popíše třídu , školu a její okolí

OSV - rozvoj schopností poznávání,
komunikace, mezilidské vztahy, spolupráce,
hodnoty, postoje, řešení problémů,
psychohygiena a cvičení sebekontroly

Seznamuje se se základy dopravní výchovy
Rozmanitost přírody
Podzim v přírodě a my - popisuje podzim v místní krajině,
seznamuje se s podzimními pracemi na zahradě a na polích

EMV - ekosystémy, základní podmínky života

Člověk a jeho zdraví
Péče o naše zdraví - ochrana zdraví čistota

MKV - lidské vztahy, tolerance

Lidé kolem nás
Moje rodina - vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, zařízení bytu,
co kdo dělá doma, orientace v okolí domova, adresa
prvky sexuální výchovy, vztahy mezi oběma pohlavími v daném
věku
OSV - rozvoj schopností poznávání,
komunikace, mezilidské vztahy,
spolupráce, hodnoty, postoje, řešení problémů,
psychohygiena a cvičení sebekontroly
Rozmanitost přírody
Příroda v zimě - seznamuje se se změnami počasí v zimě
Zimní hry a sporty , sport a bezpečnost
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Poznámky

Poznávání ptáků a zvířat, která žijí v tomto období
Tradice Vánoc a Nového roku
VV - námětová kresba a malba
- seznamuje se se změnami v přírodě na
jaře
- pojmenuje domácí zvířata a jejich
mláďata
- seznamuje se s tradicemi Velikonoc,
Svátek matek

Příroda na jaře - změny v přírodě na jaře
Domácí zvířata

PV - prostorové práce, práce na pozemku

Příroda v létě - letní měsíce
- chápe změny ročního období a
Ovoce, zelenina
příznaky léta
Luční květy
- seznamuje se s ovocem a zeleninou,
která v tomto období dozrává
- seznamuje se pomocí názoru s lučními
květy
- osvojuje si znalosti o bezpečnosti při
hrách v přírodě a základy první pomoci
Lidé a čas
Práce a odpočinek - význam slova den, jednotlivé denní činnosti,
- zvládá jednoduchou orientaci v čase
týden, názvy dnů v týdnu
- zná rozvržení svých denních činností
Volný čas, aktivity
- seznamuje se s různými aktivitami
lidské činnosti
- seznamuje se s jednoduchými
domácími pracemi

ČJ - dramatizace, naslouchání a rozbor textu

TV - hygienické návyky při sportu, zásady
bezpečnosti při sportu, tolerance

54

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Věcné učení
Ročník: II.
Časová dotace 2 hodiny týdně
Výstup

- orientuje se v okolí bydliště, popíše a
zvládá cestu do školy
- seznámí se s nejvýznamnějšími místy v
okolí
- uplatňuje základní pravidla silničního
provozu pro chodce
- vyjmenuje některé změny v podzimní
přírodě, popíše podzimní práce

- zná a pojmenuje hlavní části lidského
těla
- seznamuje se s činnostmi podporující
zdravý životní styl

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Místo, kde žijeme
Škola začíná - popíše třídu, školu a její okolí
Seznamuje se s BESIP, s dopravními značkami
Pravidla slušného chování

Dopravní hřiště

EMV - Lidské aktivity a problémy životního
prostředí, výchova k životnímu prostředí,
vztah člověka k prostředí, člověk a příroda,
rozmanitost přírody

Rozmanitost přírody
Podzim v přírodě a my - podzimní práce
na zahradě, na poli a v sadu
Podzimní měsíce
Odlet ptáků
Člověk a jeho zdraví
Péče o naše zdraví, zdravá výživa - otužování
Význam pobytu na zdravém vzduchu
Zásady správné výživy
Lidské tělo, hlavní části
Naše smysly orientačně

VDO - Občanská společnost a škola jako
model otevřeného partnerství, pravidla
chování, výchova k samostatnosti, ke smyslu
pro spravedlnost, odpovědnost a ohleduplnost
MKV - lidské vztahy, tolerance

- zná rodinné role, rozlišuje blízké
příbuzenské vztahy
- pojmenuje nejběžnější povolání a
pracovní činnosti
- má osvojeny základy společenského
chování, projevuje toleranci
k odlišnostem spolužáků
- vyjmenuje změny ročního období a
základní znaky zimy
- pozná nejběžnější druhy volně žijících
zvířat

Lidé kolem nás
Rodina a společnost - mezilidské vztahy, chování k rodičům,
sourozencům
Jednání v obchodě, na poště, u lékaře
Osobní bezpečí
Prvky sexuální výchovy, agresivita, obrana proti agresivním
jedincům
EMV - Lidské aktivity a problémy životního
prostředí, výchova k životnímu prostředí,
vztah člověka k prostředí, člověk a příroda,
rozmanitost přírody, CHKO, naše obec

Rozmanitost přírody
Příroda v zimě - příznaky zimy, zimní měsíce
Naši ptáci v zimě - sýkorka, vrabec, vrána
Volně žijící zvířata v zimě - zajíc, veverka, liška
( nebezpečí vztekliny )
Stromy v lese - smrk, borovice
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Poznámky

- seznamuje se se změnami v přírodě na
jaře
- pojmenuje domácí zvířata a jejich
mláďata
- vyjmenuje některé zástupce ptáků,
seznámí se s jejich významem pro
přírodu
- odliší změny léta od ostatních ročních
období
- seznamuje se s ovocem a zeleninou,
která v tomto období dozrává
- seznamuje se pomocí názoru s lučními
květy, význam slova senoseč
- osvojuje si znalosti a dovednosti o
bezpečnosti a první pomoci při letních
hrách a pobytu v přírodě

Příroda na jaře - příznaky jara - tání sněhu, ledu, povodně
Jarní měsíce
Jarní květy na louce i v zahradě
Práce na poli a v zahradě, jarní zelenina
Kvetoucí stromy - včela
Přílet ptáků - hnízdění, význam ptactva
Ochrana přírody - nebezpečí při vypalování trávy

OSV - rozvoj schopností poznávání,
komunikace, mezilidské vztahy, spolupráce,
hodnoty, postoje, řešení problémů,
psychohygiena a cvičení sebekontroly

VV - námětová kresba a malba
Příroda v létě - změny v přírodě - účinky slunce, letní měsíce
Letní květy na poli, louce a zahradě, senoseč
PV - prostorové práce, práce na pozemku
Letní zelenina, první ovoce
TV - hygienické návyky při sportu, zásady
bezpečnosti při sportu, tolerance

Obilí dozrává - budou žně

Příprava na prázdniny - opatrnost při koupání, opalování, bezpečnost ČJ - dramatizace, naslouchání a rozbor textu
na výletech

Lidé a čas
Práce a odpočinek - lidé a věci ( poznat z čeho jsou různé věci
- zvládá jednoduchou orientaci v čase,
vyrobeny )
seznamuje se s určováním času, zná
rozvržení svých denních činností, rozliší Části dne - hodiny, režim dne
děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti
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VEGS - rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti,
lidové zvyky a obyčeje
MV - vyhledávání informací, práce s dětskými
časopisy, encyklopedie

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Věcné učení
Ročník: III.
Časová dotace 3 hodiny týdně
Výstup

- zvládá orientaci v okolí svého bydliště a
v okolí školy, popíše cestu do školy
- -seznamuje se s významnými místy ve
svém okolí
- zná role rodinných příslušníků a vztahy
mezi nimi, rozliší blízké příbuzenské
vztahy
- má osvojeny základy společenského
chování
- ví, jak se chovat při setkání
s neznámými lidmi
- pojmenuje některé základní druhy
ovoce a zeleniny
- popíše viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích
- pojmenuje hlavní části lidského těla
- uplatňuje hygienické návyky a
sebeobsluhu

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Místo, kde žijeme
Škola začíná
Základní pravidla silničního provozu, chování při dopravní nehodě,
první pomoc
Orientace v prostoru, ve svém okolí a v okolí školy

VDO - Občanská společnost a škola, pravidla
chování, výchova k samostatnosti, ke smyslu
pro spravedlnost, odpovědnost a ohleduplnost

Lidé kolem nás
Rodina a společnost
MKV - Kulturní diference, etnický původ –
Jména svých rodinných příslušníků a příbuzných, zaměstnání rodičů poznávání etnických skupin
Role členů rodiny, mezilidské vztahy, základní pravidla
společenského chování, pomoc rodičům
Rozmanitost přírody
Podzim v přírodě a my
Základní druhy ovoce a zeleniny
Význam ovoce a zeleniny pro naše zdraví
Kalendář přírody, péče o přírodu

EMV - Lidské aktivity a problémy životního
prostředí, výchova k životnímu prostředí vztah člověka k prostředí
VV - námětová kresba a malba

Člověk a jeho zdraví
Péče o naše zdraví
Hlavní části lidského těla
Smyslové ústrojí - zrak , sluch a péče o ně
První pomoc při drobném poranění , chování u lékaře

- snaží se dodržovat zásady bezpečného
Osobní bezpečí
chování tak, aby neohrožoval zdraví své Prvky sexuální výchovy
Krizové situace a formy násilí
a zdraví jiných
- zvládne ošetření drobných poranění
Lidé a čas
Orientace v čase
Kalendář, roční období - jména měsíců, dnů, dělení jednotky - zvládá jednoduchou orientaci v čase ,
hodina, den, týden, měsíc, rok
pozná kolik je hodin
- zná rozvržení svých denních činností
- rozliší děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti
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PV - pěstitelské práce

Poznámky

- uplatňuje základní zásady chování
v přírodě
- pozná nejběžnější druhy domácích a
volně žijících zvířat
- popíše a porovná viditelné proměny
v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích

- seznamuje se s nejběžnějšími
povoláními a pracovními činnostmi
- měl by vědět, jak se chovat při setkání
s neznámými lidmi
- popíše a porovná viditelné proměny
v přírodě
- pojmenuje základní druhy ovoce a
zeleniny
- uplatňuje základní zásady chování v
přírodě
- je seznámen se zásadami bezpečného
chování při letních hrách a sportech

M - číslice, početní operace

Rozmanitost přírody
Příroda v zimě
Péče o ptáky, kteří u nás přezimují
Nejznámější lesní zvěř
Péče člověka o zimní přírodu
Příroda na jaře
Změny při odchodu zimy a příchodu jara
Návrat ptactva
Péče o jarní přírodu

VV - námětová kresba a malba

Lidé kolem nás
Technika a výroba
Různé druhy zaměstnání, stavba domu
Požárníci - chování při požáru
V pekárně - výroba pečiva

PV - pěstitelské práce

Rozmanitost přírody
Příroda v létě
Opylování květů - včela, čmelák, motýl
Hmyz: mravenec, chroust, saranče
Rostliny v našem okolí, květiny, zelenina, stromy, keře, houby
Účinky slunce na člověka
Opatrnost při letních zábavách o prázdninách

EMV - Lidské aktivity a problémy životního
prostředí, výchova k životnímu prostředí vztah člověka k prostředí
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Věcné učení
Ročník: IV.
Časová dotace 3 hodiny týdně
Výstup

-

-

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Místo, kde žijeme
Škola začíná
zvládá orientaci v okolí svého bydliště a Základní pravidla silničního provozu, chování při dopravní nehodě,
první pomoc
v okolí školy, popíše cestu do školy
Orientace v prostoru, ve svém okolí a v okolí školy
seznamuje se s významnými místy ve
svém okolí
Lidé kolem nás
zná role rodinných příslušníků a vztahy Rodina a společnost
Jména svých rodinných příslušníků a příbuzných, zaměstnání rodičů,
mezi nimi, rozliší blízké příbuzenské
role členů rodiny
vztahy
Mezilidské vztahy, základní pravidla společenského chování, pomoc
má osvojeny základy společenského
rodičům
chování
ví, jak se chovat při setkání
Rozmanitost přírody
s neznámými lidmi
Podzim v přírodě a my
Základní druhy ovoce a zeleniny
pojmenuje některé základní druhy
Význam ovoce a zeleniny pro naše zdraví
ovoce a zeleniny, pozná rozdíly mezi
Kalendář přírody, péče o přírodu
dřevinami a bylinami
popíše viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích
Člověk a jeho zdraví
Péče o naše zdraví
Hlavní části lidského těla
pojmenuje hlavní části lidského těla
Smyslové ústrojí - zrak, sluch a péče o ně
uplatňuje hygienické návyky a
První pomoc při drobném poranění, chování u lékaře
sebeobsluhu
Osobní bezpečí
snaží se dodržovat zásady bezpečného
Prvky sexuální výchovy, krizové situace a formy násilí
chování tak, aby neohrožoval zdraví
své a zdraví jiných
zvládne ošetření drobných poranění

- zvládá jednoduchou orientaci v čase,
pozná kolik je hodin
- zná rozvržení svých denních činností

Lidé a čas
Orientace v čase
Kalendář, roční období - jména měsíců, dnů, dělení jednotky hodina, den, týden, měsíc, rok
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VDO - Občanská společnost a škola, pravidla
chování, výchova k samostatnosti, ke smyslu
pro spravedlnost, odpovědnost a ohleduplnost

MKV - Kulturní diference , etnický původ –
poznávání etnických skupin

EMV - Lidské aktivity a problémy životního
prostředí, výchova k životnímu prostředí vztah člověka k prostředí
VV - námětová kresba a malba
PV - pěstitelské práce

VDO - Občanská společnost a škola, pravidla
chování, výchova k samostatnosti, ke smyslu
pro spravedlnost, odpovědnost a ohleduplnost

M - číslice , početní operace

Poznámky

- rozliší děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti
- uplatňuje základní zásady chování
v přírodě
- pozná nejběžnější druhy domácích a
volně žijících zvířat
- popíše a porovná viditelné proměny
v přírodě na jaře

- seznamuje se s nejběžnějšími
povoláními a pracovními činnostmi
- měl by vědět, jak se chovat při setkání
s neznámými lidmi

- popíše a porovná viditelné proměny
v přírodě
- pojmenuje základní druhy ovoce a
zeleniny
- pozná rozdíly mezi dřevinami a
bylinami
- uplatňuje základní zásady chování v
přírodě
- je seznámen se zásadami bezpečného
chování při letních hrách a sportech

Rozmanitost přírody
Příroda v zimě
Péče o ptáky, kteří u nás přezimují, nejznámější lesní zvěř, péče
člověka o zimní přírodu

VV - námětová kresba a malba

PV - pěstitelské práce
Příroda na jaře
Změny při odchodu zimy a příchodu jara
Návrat ptactva
Péče o jarní přírodu
Lidé kolem nás
Technika a výroba
Různé druhy zaměstnání , stavba domu
Požárníci - chování při požáru
V pekárně - výroba pečiva

EMV - Lidské aktivity a problémy životního
prostředí, výchova k životnímu prostředí vztah člověka k prostředí

Rozmanitost přírody
Příroda v létě
Opylování květů - včela, čmelák, motýl
Hmyz: mravenec, chroust, saranče
Rostliny v našem okolí, květiny, zelenina

VV - námětová kresba a malba
EMV - Lidské aktivity a problémy životního
prostředí, výchova k životnímu prostředí vztah člověka k prostředí

Stromy, keře, houby

Účinky slunce na člověka
Opatrnost při letních zábavách o prázdninách
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Věcné učení
Ročník: V.
Časová dotace 3 hodiny týdně
Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Místo , kde žijeme
Škola
- zvládá orientaci v okolí svého bydliště a Prostředí školy a život ve škole a v jejím okolí
Škola, orientace ve škole
v okolí školy, popíše cestu do školy
- seznamuje se s významnými místy
v okolí školy a bydliště
Základní pravidla silničního provozu , chování při dopravní nehodě,
- zvládá základní pravidla bezpečnosti
první pomoc, důležitá telefonní čísla
silničního provozu

-

-

Lidé kolem nás
Rodina a společnost
zná role rodinných příslušníků a vztahy Jména svých rodinných příslušníků a příbuzných, zaměstnání rodičů
Role členů rodiny, mezilidské vztahy
mezi nimi, rozliší blízké příbuzenské
Základní pravidla společenského chování, pomoc rodičům
vztahy
Péče o estetické prostředí domova
má osvojeny základy společenského
chování
Naše země v dávných dobách
Způsob života v pravěku
porovná rozdíly mezi současným
Současnost a minulost v našem životě (rozdíly ve způsobu života)
způsobem života a života v minulosti
Významné historické objekty v regionu a ČR, regionální pověsti,
podle obrázků
tradiční lidové svátky
seznámí se s významnými událostmi a
pověstmi, které se vztahují k regionu
Rozmanitost přírody
nebo kraji
Příroda na podzim
Charakteristické znaky počasí a přírody
popíše viditelné proměny v přírodě
Podzim na zahradě, v sadě, na poli
v jednotlivých ročních obdobích
Příprava na zimu - odlet ptáků, sklizeň ovoce, zeleniny a
zemědělských plodin

VDO - Občanská společnost a škola, pravidla
chování, výchova k samostatnosti, ke smyslu
pro spravedlnost, odpovědnost a ohleduplnost

MKV - Kulturní diference, etnický původ –
poznávání etnických skupin

VV - námětová kresba a malba

EMV - Lidské aktivity a problémy životního
prostředí, výchova k životnímu prostředí vztah člověka k prostředí
PV - pěstitelské práce

- pojmenuje hlavní části lidského těla
- uplatňuje hygienické návyky a
sebeobsluhu
- snaží se dodržovat zásady bezpečného
chování tak, aby neohrožoval zdraví

Člověk a jeho zdraví
Lidské tělo
Hlavní části lidského těla
Péče o naše zdraví, hygiena , správný režim dne, racionální výživa
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VV - námětová kresba a malba

Poznámky

své a zdraví jiných
- zvládne ošetření drobných poranění
- ví, na koho se obrátí o pomoc v případě
obtěžování a zneužívání
- ví o nebezpečí alkoholu a kouření na
lidské zdraví

- zvládá jednoduchou orientaci v čase ,
pozná kolik je hodin
- zná rozvržení svých denních činností
- rozliší děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti
- popíše a porovná viditelné proměny v
přírodě v jednotlivých ročních
obdobích
- podle obrázku popíše počasí
- pozná nejběžnější druhy domácích a
volně žijících zvířat
- pozná rozdíly mezi dřevinami a
bylinami
- pojmenuje vybrané druhy stromů
- uplatňuje základní zásady chování
v přírodě
- popíše a porovná viditelné proměny v
přírodě v jednotlivých ročních
obdobích
- pojmenuje základní druhy ovoce a
zeleniny
- pozná rozdíly mezi dřevinami a
bylinami
- uplatňuje základní zásady při pobytu v
přírodě

Nejběžnější nemoci a ochrana před nimi
Úrazy - ošetření drobných poranění
Osobní bezpečí
Bezpečné chování v silničním provozu
Ochrana sebe a svého těla před obtěžováním a zneužíváním
Návykové látky a zdraví
Alkohol, kouření a jejich vliv na lidské zdraví

TV - hygiena, péče o tělo

Lidé a čas
Orientace v čase
Kalendář, roční období - den, týden, měsíce, rok
Rozvržení denních činností
Rozmanitost přírody
Příroda v zimě
Charakteristické znaky počasí (sníh, vítr, mráz) a přírody
Péče o ptactvo a lesní zvířata, ryby
Příroda na jaře
Charakteristické znaky počasí (déšť, vítr) a přírody
Práce na zahradě,v poli a v sadě
Byliny, dřeviny, části kvetoucích rostlin
Les
Základní druhy jehličnatých a listnatých stromů
Lesní byliny a plody
Význam lesů, nepřátelé lesa
Příroda v létě
Charakteristické znaky počasí (bouřka) a přírody
Senoseč - luční květiny
Druhy obilovin
Letní ovoce
Rostliny v zahradě
Vycházka k vodě - rostliny, ryby
Chování v přírodě - ochrana přírody, péče o životní prostředí, třídění
odpadů a jejich likvidace, živelné pohromy a ekologické katastrofy
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M - číslice, početní operace

EMV - Lidské aktivity a problémy životního
prostředí, výchova k životnímu prostředí vztah člověka k prostředí
PV - pěstitelské práce
VV - námětová kresba a malba

EMV - Lidské aktivity a problémy životního
prostředí, výchova k životnímu prostředí vztah člověka k prostředí

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Věcné učení
Ročník: VI.
Časová dotace 3 hodiny týdně
Výstup

-

-

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Místo, kde žijeme
VDO - Občanská společnost a škola, pravidla
Škola
zvládá orientaci v okolí svého bydliště a Prostředí školy a život ve škole a v jejím okolí
chování, výchova k samostatnosti, ke smyslu
Cesta do školy, bezpečnost, základy dopravní výchovy, první pomoc pro spravedlnost, odpovědnost a ohleduplnost
v okolí školy, popíše cestu do školy
při dopravní nehodě, důležitá telefonní čísla
podle otázek
zná první pomoc při dopravní nehodě a
EMV - Lidské aktivity a problémy životního
důležitá telefonní čísla
prostředí, výchova k životnímu prostředí Domov a jeho okolí
Orientace v okolí bydliště, adresa bydliště
zná nejbližší důležitá místa v okolí
vztah člověka k prostředí
Kulturní a historické zajímavosti v nejbližším okolí
školy a bydliště
VV - námětová kresba a malba
Obec (město), význačná místa a instituce v obci a jejím okolí
zná instituce v obci a jejím okolí
Okolní krajina - místní oblast, region, regionální zvláštnosti
sdělí poznatky a zážitky z výletů a
vlastních cest
Lidé kolem nás
MKV - Kulturní diference , etnický původ –
Rodina a společnost
zná role rodinných příslušníků a vztahy Role členů rodiny, příbuzenské vztahy
poznávání etnických skupin
Mezilidské vztahy mezi spolužáky
mezi nimi, rozliší blízké příbuzenské
vztahy
Základní pravidla společenského chování
projevuje toleranci k odlišnostem
spolužáků
dodržuje pravidla pro soužití v rodině,
ve škole, mezi kamarády
Pracovní činnosti, povolání
pojmenuje nejběžnější pracovní
činnosti
EMV - Lidské aktivity a problémy životního
prostředí, výchova k životnímu prostředí Osobní bezpečí
Chování v rizikovém prostředí a v krizových situacích
rozpozná ve svém okolí nevhodné
vztah člověka k prostředí
Protiprávní jednání a jeho postih - krádež, šikana, zneužívání, týrání
jednání a chování vrstevníků a
dospělých
ví, kde hledat pomoc v případě
Situace hromadného ohrožení
Chování při požáru, při vyhlášení poplachu, důležitá telefonní čísla
ohrožení vlastní osoby
reaguje na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
Lidé a čas
Orientace v čase
Určování času na hodinách ( celé hodiny )
zvládá jednoduchou orientaci v čase,
Kalendář, roční období - den, týden, měsíce, rok
pozná kolik je hodin
Rozvržení denních činností
rozliší děj v minulosti, přítomnosti a
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Poznámky

budoucnosti
- ( včera, dnes, zítra )
- zná rozvržení svých denních činností
- porovná rozdíly mezi současným
způsobem života a života v minulosti
podle obrázků
- seznámí se s významnými událostmi a
pověstmi, které se vztahují k regionu
nebo kraji
- pozná rozdíly mezi stromy a keři
- rozlišuje listnaté a jehličnaté stromy
- uplatňuje základní zásady chování
v přírodě
- pojmenuje základní druhy ovoce a
zeleniny
- seznámí se s pracemi na zahradě a na
poli
- uplatňuje základní zásady chování
v přírodě
- ví o škodlivých vlivech na přírodní
prostředí
- zná základní pravidla ochrany přírody
a životního prostředí
- uplatňuje hygienické návyky,
sebeobslužné dovednosti a zásady
zdravé výživy
- dokáže sdělit a popsat své zdravotní
obtíže
- zvládá ošetřit drobné poranění
- uplatňuje základní pravidla silničního
provozu pro chodce
- ví, na koho se obrátí o pomoc
- ví o nebezpečí alkoholu, kouření a drog
na lidské zdraví

Naše země v dávných dobách
Způsob života v pravěku
Současnost a minulost v našem životě (rozdíly ve způsobu života)
Významné historické objekty v regionu a ČR, regionální pověsti,
tradiční lidové svátky
Rozmanitost přírody
Stromy a keře
Ovocné a okrasné stromy
Listnaté a jehličnaté stromy
Ovoce a zelenina
Sezónní práce na zahradě a na poli

VV - námětová kresba a malba

EMV - Lidské aktivity a problémy životního
prostředí, výchova k životnímu prostředí vztah člověka k prostředí
VV - námětová kresba a malba

Les
Lesní byliny a plody
Význam lesů , nepřátelé lesa
Ochrana přírody - chování v přírodě, péče o životní prostředí
Člověk a jeho zdraví
Lidské tělo
Části lidského těla, péče o zdraví, zdravá výživa, denní režim,
zdravá strava a pitný režim, osobní hygiena

VV - námětová kresba a malba
EMV - Lidské aktivity a problémy životního
prostředí, výchova k životnímu prostředí vztah člověka k prostředí
VV - námětová kresba a malba

Nemoc
Sdělení potíží, chování v době nemoci
Ošetření drobných poranění
Osobní bezpečí
Bezpečné chování v silničním provozu
Ochrana sebe a svého těla před obtěžováním a zneužíváním
Preventivní chování - zneužívání nebezpečných látek (alkoholu,
cigaret a drog )
Chování při mimořádných událostech

- reaguje na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
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VDO - Občanská společnost a škola, pravidla
chování, výchova k samostatnosti, ke smyslu
pro spravedlnost, odpovědnost a ohleduplnost

UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň
1.Vzdělávací oblast:
2.Vzdělávací obor:
3.Vyučovací předmět:

Umění a kultura
Hudební výchova
Hudební výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí
jejich hudebnost a podporuje prožívání hudby. Zároveň podporuje pohybové schopnosti.
Předmět rozvíjí pozitivní vztah k umění a jeho vnímání. Prolíná všemi předměty. Úzce je propojena zejména s předmětem
Výtvarná výchova. Plní několik funkcí. Rozvíjí hudebnost žáků, jejich rytmické a intonační schopnosti, jejich pohybovou kulturu a
napomáhá rozvoji jejich řeči. Plní i funkce psychoterapeutické, pomáhá žákům k odreagování napětí, k překonání únavy a zlepšení
nálady. Podílí se na prohlubování koncentrace jejich pozornosti. Prostřednictvím hudebních činností dochází k rozvíjení sluchu a
motoriky žáků, rozvíjí jejich řečové i pohybové dovednosti. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou
potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu předmět podněcuje a rozvíjí.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru:
- vnímat a napodobovat různé zvuky ( hudební i nehudební )
- soustředit se na poslech známých písní a skladeb
- zpívat písně přiměřené jeho hlasovému rozsahu
- propojit pohyb s hudbou, zvládnout jednoduché tance
- naučit se správně hospodařit s dechem, správně dýchat
- instrumentální činnost a rytmická cvičení
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Hudební výchova je realizována ve všech ročnících základního vzdělávání.
Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř oblastí a je realizován v 1. - 6. ročníku základního vzdělávání jednu hodinu týdně
v každém z ročníků.
Hudební výchova je realizována v kmenové třídě a v hudební místnosti. Učivo je rozděleno do tří oblastí:
Vokální a instrumentální činnosti
 pochopení a interpretace rytmu podle motorické, zrakové a sluchové koordinace
 zpěv lidových a umělých písní přiměřeného rozsahu
 rytmus a pohyb, hra na tělo ( tleskání, pleskání, dupání)
 hra na jednoduché dětské hudební nástroje, nástroje Orffova instrumentáře
Poslechové činnosti
 výška, síla, délka tónu
 rozpoznávání tempa a rytmu
 zpěvní hlasy
 zvuky hudebních nástrojů
 melodie a skladby určené dětem
Hudebně pohybové činnosti
 pochod podle hudebního doprovodu
 pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky
 pohybový projev podle hudby – improvizace
 hudebně relaxační techniky
Ve všech ročnících má vyučující možnost vlastního výběru písní, říkadel a poslechových skladeb s přihlédnutím k úrovni
hudebních schopností a zájmu žáků.
Předmětem prolínají průřezová témata OSV a MKV.
Osobnostní a sociální výchova:
 je zaměřena na rozvoj motoriky, jejich pohybových schopností a dovedností a překonávání jejich neobratnosti, případně
pasivity na základě znalosti zdravotního stavu žáků a povahy jejich postižení
 přispívá k utváření pozitivních psychických vlastností
 přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě
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vzájemné poznávání ve skupině - respekt, podpora, pomoc

Multikulturní výchova:
 zabezpečení takového klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávně, učí žáka vnímat jako sebe sama
 vede k vzájemnému se respektování, ke spolupráci a společenským aktivitám
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
Žáci
 snaží se o pochopení a interpretaci rytmu
 nacvičují zpěv písní přiměřeného textu a rozsahu
 snaží se hudebně pohybovou improvizaci
Učitel




vede žáky ke správnému pochopení rytmu a interpretace
pomáhá žákům při pohybových cvičeních
dle individuálních schopností a možností žáků zařazuje vhodné písně a pohybové aktivity

Kompetence k řešení problémů
Žáci
 překonávají problémy přiměřeně ke svým možnostem
 nenechá se při nezdaru odradit
 ví, na koho se může obrátit při řešení problémů
Učitel




vede žáky k překonávání problémů správným směrem
podporuje netradiční způsoby řešení hudebního vyjadřování
profesionálně přistupuje k hodnocení výsledků žáků

Kompetence komunikativní
Žáci
 při práci komunikují s ostatními v rámci svých možností
 vyjadřují své názory, postoje vhodnou formou
 učí se chápat poslání hudby jako prostředek komunikace
Učitel




učí žáky naslouchat hudbě a vnímat projevy druhých
vede žáky k toleranci názoru druhých
vede žáky k pochopení hudby

Kompetence sociální a personální
Žáci
 učí se chápat rozdílné hudební kvality spolužáků
 navazují vztahy s vrstevníky a respektuje je
 učí se chápat emoční poslání hudby jako prostředku komunikace
Učitel




pomáhá žákům chápat hudební kulturu a prohlubuje vztah k ní
rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat v kolektivu
pomáhá při získání sebedůvěry žáka v souvislosti s hudbou

Kompetence občanské
Žáci
 učí se chápat naše kulturní tradice
 učí se aktivně zapojovat do kulturního dění
 dodržují základní společenské normy a pravidla v kolektivu
Učitel




vede žáky k úctě a toleranci k druhým lidem
učí žáky zaujímat vhodné postoje k hudbě a zpěvu
učí žáky chápat naše kulturní tradice
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Kompetence pracovní
Žáci
 návštěvami kulturních akcí se seznamují s kulturním prostředím
 soustředí se na pracovní výkon a snaží se vytrvat
 učí se přijímat posouzení svých výsledků
 jsou vedeni ke správným hygienickým návykům při zpěvu
Učitel





je příkladem v hudebních dovednostech
učí žáky vhodně využívat psychohygienické účinky hudby
při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí
vede žáky ke správným hygienickým návykům při zpěvu
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: I. – III.
Časová dotace 1 hodina týdně v 1. a v 2. ročníku, ve 3. ročníku jsou 2 hodiny, disponibilní časová dotace je 1 hodina týdně.
Výstup
Učivo

OSV - sebepoznávání, sebepojetí,
utváření pozitivních psychických vlastností,
zvládání vlastního chování

Vokální a instrumentální činnosti
- s pomocí vytleská jednoduchý rytmus
- seznamuje se s doprovodnými
hudebními nástroji ( dětský
instrumentář)
- seznamuje se a nacvičuje dechové
techniky

- dle individuálních možností a
schopností zpívá jednoduché písně









rytmická cvičení s využitím Orffova
instrumentáře
vytleskávání rytmu
koordinace motorická, sluchová a zraková
hra na jednoduché hudební nástroje (bubínek, činelky, PRV - hudební nástroje
triangl apod.)
dechová a artikulační cvičení
zpěv dětských, lidových a umělých písní dle schopností
žáků




ČJ - slovní zásoba
MKV - vnímání a respektování
spolužáků, vnímání sebe jako součásti
kolektivu, při společné produkci

Poslechové činnosti
- seznamuje se se zvuky hudebních
nástrojů

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

rozlišování zvuků vybraných hudebních nástrojů (klavír,
flétna, kytara, housle, buben apod.)
TV - rytmizace, hudba s pohybem
poslech hudby různých žánrů

- poslouchá jednoduché písně a skladby
Hudebně pohybové činnosti
- reaguje pohybem na hudbu



pohybový projev podle hudby, pochod, improvizace




pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky
relaxační techniky spojené s hudbou
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TV - rytmizace, hudba s pohybem, relaxační
cvičení

Poznámky

Návštěva koncertů
s různým žánrem
Účast na besídkách a
vystoupení s nacvičenou
produkcí
Návštěva obchodu
s hudebninami
s následným poznáváním
nástrojů
Shlédnutí koncertu
moderní skupiny na DVD

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: IV. – VI.
Časová dotace 2 hodiny týdně v každém ročníku
Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Poslechové činnosti
- soustředí se na poslech jednoduché,
krátké písně či skladby




rozpoznávání tempa a jednoduchého rytmu
poznávání zvuku základních hudebních nástrojů

MKV - vnímání a respektování spolužáků,
vnímání sebe jako součásti kolektivu, při
společné produkci

Hudebně pohybové činnosti
- v rámci svých možností reaguje
pohybem na hudbu




OSV - přispívá k utváření pozitivních
psychických vlastností, napomáhá zvládání
vlastního chování

spojení tělesných cvičení s hudebním doprovodem
pohyb podle jednoduchých rytmických doprovodů (chůze,
pochod, klus, poskoky )
TV - pohybová cvičení podle rytmu, nácvik
pochodu, klusu

Vokální a instrumentální činnost
- snaží se srozumitelně vyslovovat texty
jednoduchých písní, snaží se zvládnout
držení těla při dýchání





opakování zpěvu lidových a dětských písní
doprovod na hudební nástroj
zřetelná výslovnost písní a říkadel
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ČJ - slovní zásoba, správné vyslovování slov,
intonace

Poznámky

Účast na besídkách a
vystoupení s nacvičenou
produkcí

Sledování koncertu
umělců na DVD – různé
žánry

Účast na koncertě hudební
skupiny uživatelů
sociálních služeb

UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň
1. Vzdělávací oblast:
2. Vzdělávací obor:
3. Vyučovací předmět:

Umění a kultura
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Umění a kultura. Umožňuje žákům jiné než racionální
poznávání světa prostřednictvím výtvarných činností. Odráží výtvarnou kulturu i jako součást každodenního života. Směřuje
k porozumění výtvarnému umění, jeho jazyka i významům. Dává prostor k vyjádření vlastních zkušeností, prožitků a k rozvoji
tvořivosti, prostorové představivosti a fantazie. Svými specifickými prostředky umožňuje nonverbální komunikaci.
Na 1. stupni se žáci seznamují prostřednictvím výtvarných činností s výrazovými prostředky výtvarného umění a s různým
materiálem. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků sebevyjádření. Inspirace k činnostem se stávají literární, výtvarná
a dramatická díla (divadlo, film).
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a interpretaci.
Předmět se na 1. stupni v 1.- 6. ročníku vyučuje 2 hodiny týdně v každém z ročníků.
Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, v okolí školy, v keramické dílně, v počítačové učebně a je rovněž realizována
v alternativním prostředí (muzeum, galerie, výstavy apod.). Je také naplňována formou školních projektů (Velikonoční jarmark,
Vánoční jarmark).
Dle charakteru učiva a cílů vzdělávání jsou voleny metody a formy práce - skupinová práce, samostatná práce, kolektivní
práce, krátkodobé projekty.
Průřezová témata:
Rozvíjí především průřezové téma:
OSV
MKV
EMV

- rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření estetického cítění
- lidské vztahy a kulturní rozdíly
- příroda, les, zvířata, rostliny, životní prostředí, roční období

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
Žáci
 poznávají barvy, linie, tvary a objekty
 seznamují se s výtvarnými technikami, nástroji a učí se s nimi pracovat
Učitel



umožňuje žákům uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a pozorování
vytváří podnětné prostředí, nabízí více řešení

Kompetence k řešení problémů
Žáci
 vhodně zvolí prostředky a výtvarnou techniku k vyjádření svého záměru
 jsou vedeni k překonávání nezdarů a dokončení započaté práce
Učitel



podporuje netradiční způsoby řešení
vede žáky k překonávání obtíží a dokončení započaté práce

Kompetence komunikativní
Žáci
 učí se vnímat, tolerovat a naslouchat druhým
 rozšiřují si slovní zásobu při poznávání výtvarných technik a prostředků
Učitel



vede žáky k tolerantnímu přístupu k různým kulturním hodnotám
učí žáky naslouchat druhým, vnímat a tolerovat výtvarné projevy druhých
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Kompetence sociální a personální
Žáci
 pracují ve skupinách, vytvářejí společné práce
 učí se spolupracovat a respektovat názory druhých
Učitel




vede žáky k toleranci, spolupráci a vzájemné pomoci
umožňuje každému žáku zažít úspěch
zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků

Kompetence občanské
Žáci
 snaží se prezentovat a hodnotit svá díla nebo společné práce
 v rámci možností prezentují výsledky své práce na veřejnosti
 účastní se výtvarných soutěží
Učitel




vede žáky k sebeúctě i k úctě k druhým lidem
beseduje s žáky nad vytvořenými díly
upřednostňuje kladné a pozitivní hodnocení

Kompetence pracovní
Žáci
 snaží se soustředit na pracovní činnost
 seznamují se s různými výtvarnými technikami
 snaží se dokončit zadanou práci
 jsou vedeni k dodržování hygieny a bezpečnosti při práci
Učitel





učí žáky zacházet s různými nástroji
seznamuje žáky s různými výtvarnými technikami
seznamuje žáky s hygienou a bezpečností práce
učí žáky chránit své zdraví při práci s různými nástroji a materiálem
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: I. – III.
Časová dotace 2 hodiny týdně v každém ročníku
Výstup
- snaží se zvládnout nejzákladnější
dovednosti při práci s výtvarným
materiálem
- dle svých individuálních možností a
schopností nakreslí tvarově nenáročné
předměty
- za pomocí vlastní činnosti se seznamuje
s vybranými druhy malířského náčiní
- s dopomocí učitele rozpoznává,
pojmenovává a porovnává barvy, tvary,
objekty
- na základě námětové kresby a malby se
snaží vyjádřit své pocity

Učivo

rozvíjení grafomotoriky - na různých formátech papíru
kresba - křídami, voskovkami, houbičkou, tuší
kresba tvarově nenáročných předmětů

- je veden k dodržování čistoty práce
- je veden k dodržování hygienických
návyků při práci
- pomocí netradičních technik práce je
veden k rozvoji vlastní fantazie

Poznámky

Návštěvy divadla, kina,
Galerie, Muzea
MKV - lidské vztahy, spolupráce, vzájemná
pomoc

malba - seznámí se s technikou práce s různými druhy štětců
(ploché, kulaté - různých velikostí) a barvami (vodové, temperové)
EMV - tvořivé činnosti v přírodě, les, zvířata,
rostliny, životní prostředí, roční období

rozvíjení citu pro tvar, barvu, velikost
obohacování námětu obsahově i výtvarně na základě vlastního
prožitku, zadávat podněty k sebevyjádření se při kresbě i malbě

- za pomocí netradičních technik se snaží experimenty s barvou - zapouštění, míchání barev, rozfoukávání,
otiskování, malba prsty
vyjádřit vlastní prožitky a uplatňovat
vlastní fantazii
malba na papír, přírodní materiály
- snaží se dokončit započaté dílo
- při tvůrčích činnostech uplatňuje
vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy
OSV - rozvoj smyslového vnímání, kreativity,
vnímání a utváření estetického cítění

ČJ - vyprávění podle obrázků

Prvouka - rozlišování a poznávání barev

prostorové tvoření - modelování, stlačování, hnětení, válení hmoty, PV - konstruktivní hry, modelování dle fantazie
sestavování
práce s hlínou, modelovací hmotou
PV - osvojování základních dovedností-výrobky
z textilu, papíru, přírodnin
dekorativní práce - práce s papírem, textilem, přírodninami
seznamování se s ilustracemi v knížkách
ČJ - Čtení - četba knih, poslech pohádek
zapojení žáků při estetických úpravách třídy, sdílení si prožitku o
svém výtvoru a výtvorech ostatních dětí
TV - cvičení hrubé a jemné motoriky
netradiční výtvarné techniky - kombinované techniky a koláže
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Účast ve výtvarných
soutěžích a prezentace
školy výrobky na
výstavách

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: IV. – VI.
Časová dotace 2 hodiny týdně v každém ročníku
Výstup

Učivo

rozvíjení grafomotoriky - opakování a obměňování cviků v
- snaží se zvládnout základní dovednosti náročnější formě
při práci s výtvarným materiálem
 grafomotorické cviky na uvolnění celé paže (ramenní kloub),
předloktí, zápěstí
kresba - křídami, pastely, tuší
- na základě námětové kresby a malby se  kresba lidské postavy, obkreslování lidské postavy na velký
snaží vyjádřit své pocity
formát papíru - kolektivní práce
 kresba vycházející z barevných skvrn (květiny), lze kombinovat
- dle svých individuálních možností a
s jinými technikami (dokreslování pastelkami, vlepování
schopností nakreslí tvarově náročnější
obrázků)
předměty
kresba - křídami, pastely
- rozlišuje, porovnává, třídí a
 kreslení předmětů vycházejících z kruhu (míč, sněhulák),
pojmenovává linie, barvy, tvary,
čtverce (utěrka, kapesník), z obdélníku (ručník, okno)
objekty
 kresba lidské postavy
- při vlastní tvorbě se snaží vycházet ze
 schematické kreslení zvířat
základních geometrických tvarů
 malba - rozlišování barevných odstínů, ladění barev

- při tvorbě se snaží vycházet ze svých
zrakových, hmatových i sluchových
vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a
fantazie

malba - vodovými a temperovými barvami
 kruhy vycházející z barevných skvrn (květiny), čar a vlnovek
(voda)
 rozlišování barevných odstínů, ladění barev

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy
OSV - rozvoj smyslového vnímání, kreativity,
vnímání a utváření estetického cítění
TV - rozvoj motoriky, uvolňování ruky

Prvouka - části těla, roční období

EMV - tvořivé činnosti v přírodě, les, zvířata,
rostliny, životní prostředí, roční období
M - geometrické tvary
Prvouka - barvy, zvířata

EMV - tvořivé činnosti v přírodě

- na základě nápodoby, dovedností a
fantazie se snaží vytvořit vlastní dílo
- učí se objektivně zhodnotit práci
vlastní i práci druhých

- za pomoci učitele a spolužáků se snaží
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Návštěvy divadla, kina,
Galerie, Muzea

ČJ - Psaní - rozvoj jemné motoriky

dekorativní práce - procvičování pravidelného střídání prvků jedno
ČJ - Čtení - ilustrace dětských knih a časopisů
a vícebarevných
 ukázky ilustrátorů dětských knih (M.Aleš, J.Lada) a seznámení
s jejich obrazy
Návštěva divadla, galerie
 vlastní ilustrace dětí na základě citového prožitku, zachycení
prožitku z divadla
aktivní zapojení při estetických úpravách třídy, školy
prezentace výsledků vlastních tvůrčích činností ve třídě i ve

Poznámky

MKV - lidské vztahy, spolupráce, vzájemná
pomoc

Účast ve výtvarných
soutěžích a prezentace
školy výrobky na
výstavách

aktivně zapojit do výzdoby a úpravy
třídy a školy
- snaží se dodržovat čistotu práce
- snaží se dodržovat základní
hygienické návyky při práci




sdílení prožitků s učitelkou a ostatními spolužáky
pěstování tolerance
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UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň
1. Vzdělávací oblast:
2. Vzdělávací obor:
3. Vyučovací předmět:

Člověk a zdraví
Pohybová výchova
Tělesná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Respektuje celistvost osobnosti žáků,
rovnoměrně rozvíjí fyzické i psychické schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci. Umožňuje rozvíjení individuálních
pohybových možností žáků. K osvojení potřebných dovedností a návyků je třeba využívat vhodné motivace a činnosti, které posilují
jejich zájem a vlastní aktivitu.
Prvky Pohybové výchovy mohou prolínat i do ostatních vyučovacích předmětů, které jej doplňují, rozšiřují a využívají.
(Pohybové hry v HV, ŘV, Čtení apod.)
Předmět Tělesná výchova se vyučuje na 1. stupni v 1. - 6. ročníku 3 hodiny týdně v každém z ročníků. Výuka je společná pro
chlapce i dívky.
Výuka je realizována převážně v kmenových třídách, herně nebo v tělocvičně, dle možností zařízení, a ve volné přírodě. Hry ve
vodě a příprava na plavání probíhají v bazéně.
Vyučovací předmět Tělesná výchova je zaměřen na zvládnutí základních pohybových dovedností a rozvíjení pohybové kultury.
Prostřednictvím pohybových aktivit přispívá ke zmírnění důsledků zdravotního postižení žáků, k rozvoji řeči, pomáhá k odreagování
napětí, překonávání únavy, zlepšování nálady a podílí se na koncentraci pozornosti. Pohybová činnost tvoří základ rozvoje
psychických procesů.
Obsahem předmětu Tělesná výchova jsou pohybové hry a cvičení s využitím tradičního i netradičního nářadí a náčiní, motivační a
napodobivé hry, základní manipulace s míčem a drobným náčiním, rytmická a relaxační cvičení, prvky jógových cvičení. Výuka
plavání se omezuje na adaptaci na vodní prostředí, hry ve vodě, plavání za pomoci různých pomůcek. Obsahem je dále turistika a
pohyb v přírodě, vycházky nebo pobyt venku na školní zahradě nebo v okolí školy, který je zejména využíván u dětí imobilních.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
Žáci
 rozvíjí motoriku a koordinaci pohybů a poloh
 získávají kladný vztah k motorickému cvičení a pohybovým aktivitám
Učitel



rozvíjí u žáků základní pohybové činnosti, dovednosti a prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů
podle individuálních potřeb žáků vhodně volí motorická a koordinační cvičení

Kompetence k řešení problémů
Žáci
 na základě nápodoby a opakování se snaží zvládnout danou pohybovou aktivitu
 dokáží vyjádřit své potřeby, pocity a nálady slovně nebo gesty
 při cvičení se snaží překonávat své obavy a pocity strachu
Učitel




vede žáky ke zvládnutí přípravné fáze pohybové činnosti
při cvičení dodává žákům sebedůvěru, pocit bezpečí a jistoty
podle potřeby žákům v činnostech pomáhá

Kompetence komunikativní
Žáci
 dle individuálních možností spolupracují při jednoduchých týmových pohybových aktivitách
 snaží se reagovat na pokyny a povely k dané pohybové činnosti
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Učitel



vede žáky ke schopnosti spolupracovat, naslouchat a ocenit přínos druhého
učí žáky reagovat na pokyny a povely vhodně zvolenými pohybovými aktivitami

Kompetence sociální a personální
Žáci
 dle svých možností se snaží zvládnout pohybovou činnost ve skupině
 dle svých možností se snaží spolupracovat při pohybových aktivitách
Učitel




umožňuje žákům zažít úspěch
zavádí do pohybových aktivit zážitkové a kolektivní hry
vede žáky tak, aby mohli spolupracovat

Kompetence pracovní
Žáci
 při pohybových aktivitách se seznamují se s používáním různých pomůcek, nářadí a náčiní
 jsou vedeni k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel
Učitel




dbá na uplatňování hygienických a bezpečnostních zásad při pohybových činnostech
zohledňuje rozdíly v pohybových schopnostech jednotlivých žáků
individuálně v činnostech žákům pomáhá
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: I. – III.
Časová dotace 3 hodiny týdně v každém ročníku
Výstup

- seznámí se s bezpečnostními pravidly
při sportu
- podle ukázky a pokynů se snaží
provádět zadanou činnost
- snaží se o získání kladného postoje k
pohybovým aktivitám
- má osvojeny základní hygienické
návyky při pohybových aktivitách
- snaží se o dodržování základních zásad
bezpečnosti při pohybových činnostech

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Činnosti ovlivňující zdraví
 příprava organismu před pohybovou činností, uklidnění po
zátěži
 protahovací cvičení, cvičení pro správné držení těla
 cviky zaměřené na posilování, uvolňování, protahování
jednotlivých svalových skupin, na zvětšování rozsahu
pohyblivosti kloubů
 nácvik správného dýchání, relaxační cvičení, cviky jógy,
míčkování, cvičení na gymnastických míčích
 hygiena cvičebního prostředí (cvičení v různém prostředí tělocvična, hřiště, příroda)
 vhodné oblečení a obuv, osobní hygiena
 bezpečnost při pohybových činnostech

- dle pokynů reaguje na základní pokyny
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
a povely
 rytmická a kondiční cvičení (chůze, běh, poskoky, lezení,
- podle svých individuálních schopností
házení a chytání)
si snaží osvojit základní pohybové
 vyjádření rytmu pohybem, sladění jednoduchého pohybu
dovednosti
s hudbou, jednoduché tanečky
- snaží se zvládnout jednoduché tanečky

motivovaná
a rytmizovaná chůze a běh v základním tempu
- reaguje na povel o změně směru
(nácvik
střídání
chůze a běhu)
pohybu
 koordinační cvičení - uvědomění si jednotlivých částí těla
 základy gymnastických cvičení - vzpor dřepmo, kolébka,
- aktivně se zapojuje do pohybových
poskoky snožmo, válení sudů
činností

turistika
a pobyt v přírodě (chování, ochrana přírody, chůze
- seznamuje se se základy sezónních
v terénu se zdoláváním přírodních překážek
sportů (plavání bruslení apod.)
 plavání v krytém bazénu, otužování
- je seznámen a snaží se dodržovat
 bruslení, sáňkování, hry na sněhu, klouzání, pobyt v zimní
bezpečnostní pravidla při hrách a
přírodě - bezpečnost při těchto pohybových aktivitách
pobytu v přírodě
- snaží se překonávat ostych a strach
z pohybových aktivit
- při cvičení se seznamuje s povely a
vybraným základním názvoslovím

Činnosti podporující pohybové učení
 pravidla osvojovaných pohybových činností
 základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností
 chování „fair-play“
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OSV - rozvoj motoriky, pohybových
schopností a dovedností, překonávání
neobratnosti, případně pasivity na základě
znalosti zdravotního stavu žáků a povahy
jejich postižení, utváření pozitivních
psychických vlastností

Prvouka - osobní hygiena, zdraví a zdravý
životní styl

HV - zpěv s pohybem, tanečky
HV - rytmizace, hra na tělo
MKV - lidské vztahy - smysl pro
spravedlnost, ohleduplnost, toleranci,
spolupráci, vzájemný respekt
Prvouka - ochrana přírody

Poznámky

(stoj, dřep, hmit, sed, leh)
- při sportovních aktivitách snaží se být
ohleduplný a tolerantní
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: IV. – VI.
Časová dotace 3 hodiny týdně v každém ročníku
Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Činnosti ovlivňující zdraví
- zlepšuje svou tělesnou zdatnost,
 význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, délka a
pohybový projev a správné držení těla
intenzita pohybu, spontánní pohybové činnosti a hry
a zažívají radost z pohybu vhodnou
 příprava organismu před pohybovou zátěží, uklidnění po
motivací a přístupem
zátěži, protahovací cvičení, relaxační cvičení, cviky jógy,
- dle pokynu uplatňuje v pohybovém
cvičení na gymballech, míčkování
režimu korektivní cvičení v souvislosti
 zdravotně zaměřené činnosti, cviky pro správné držení těla
s vlastním zdravotním oslabením
- opakování a obměňování cviků používaných v 1. období
- uplatňuje hygienické a bezpečnostní
 hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuv
zásady pro provádění zdravotně
 bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí
vhodné a bezpečné pohybové činnosti
- osvojí si základní hygienické návyky při Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
pohybových aktivitách
 kondiční cvičení - chůze - upevňování správného držení
- zvládá dle pokynu základní přípravu
těla při chůzi, propínat pokrčené nohy, dostatečné zdvihání
organismu před pohybovou činností i
chodidel, chůze ve dvojicích, v zástupu, postupné
uklidnění organismu po ukončení
zrytmizování chůze s udáním tempa (vytleskávání,
činnosti
bubnování…), změny poloh na zvukový signál, nácvik
- rozvíjí základní pohybové dovednosti
chůze po schodech se střídáním nohou nahoru a dolů chůze
dle svých pohybových možností a
s lehkým předmětem v ruce
schopností
 běh - v daném tempu, slalomem, v zástupu, udaným
- rozumí základním termínům tělocvičné
směrem, výběh na daný signál ze stoje, ze dřepu,
terminologie
proběhnutí nakreslené křivky na zemi nebo po laně naboso
- reaguje na pokyny k provádění vlastní
- cvičení nožní klenby
pohybové činnosti
 skoky - poskoky na místě i z místa, snožmo i střídavě,
- reaguje na povel o změně směru
poskoky udaným směrem, dokola, přeskok - čáru, lana,
pohybu
guma, nácvik skoku do dálky bez rozběhu, seskok z výše na
- dle svých individuálních schopností
měkkou podložku
zvládá skoky a poskoky
 lezení - podlézání, přelézání, prolézání překážek vyšších
- zdolá vyšší překážky a prolézačky
než v předcházejícím období, vystupování, sestupování,
sjíždění po skluzavce (lavička - žebřiny), vylézání po šikmé
ploše

házení
a chytání - hod jednoruč, obouruč, chytání míče
- zvládá hod míčem jednoruč i obouruč
hozeného učitelkou nebo druhým dítětem, nadhazování a
chytání míče, přehazování nízkých překážek, nácvik hodu
míče do dálky horním obloukem
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OSV - prohlubování pohybových schopností a
dovedností s ohledem na zdravotní stav,
možnosti a schopnosti dětí s využitím
individuálního přístupu, přizpůsobování se
pravidlům, zvládání vlastního chování
prohlubování základních sociálních
dovedností pro vzájemnou spolupráci, cvičení
sebeovládání, respekt, podpora, pomoc ve
skupině
Prvouka - osobní hygiena, zdraví a zdravý
životní styl

ČJ - uvolňovací cvičení, relaxační chvilky,
správné držení těla při čtení a psaní

MKV - rozvíjí smysl pro spravedlnost,
toleranci, solidaritu, sociální klima, kde se

Poznámky

- aktivně se zapojuje do pohybových
činností
- seznamuje se se základy gymnastických
cvičení
- seznamuje se s cvičením na nářadí
(švédská bedna, kladina, hrazda)
- aktivně se zapojí do cvičení na
vybraném nářadí
- využívá osvojené pohybové dovednosti
při hrách a soutěžích, sportovních
akcích pořádaných školou i mimo školu












- využívá osvojené pohybové dovednosti
při hrách a soutěžích

koordinační cvičení - opakování cviků a obměňování z 1.
období
základy gymnastických cvičení
změny postojů a poloh
kolébka na zádech z dřepu spojeného s převaly, nácvik
kotoulu
snížené visy na nízké hrazdě (za ruce i nohy) s výdrží
chůze po lavičce s obratem, v dřepu, obrácená lavička nízká kladina - chůze
výskok na 2 - 3díly švédské bedny - od vzporu klečmo,
dřep, stoj, seskok
hudebně pohybové činnosti - nácvik zátočky ve dvojicích,
pohybové vyjádření hudebních pojmů: vysoko, nízko
základy sportovních her - honičky, soutěživé hry, míčové
hry
sezónní činnosti: klouzání, sáňkování, bruslení, po celý rok
turistika, plavání, v rámci možností několikadenní
turistický kurz

- zvládá určené prvky pohybové činnosti, Činnosti podporující pohybové učení
 organizace při TV, základní organizační činnosti
výkony a reakce na základní pojmy a

pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových
povely
činností a her
 komunikace v TV, smluvené povely a signály
 zásady sportovního jednání a chování - chování „fair-play“
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všichni cítí rovnoprávně

HV - tanečky, rytmizační a melodizační cvičení

UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň
1. Vzdělávací oblast:
2. Vzdělávací obor:
3. Vyučovací předmět:

Člověk a zdraví
Zdravotní tělesná výchova
Zdravotní tělesná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Vyučovací předmět Zdravotní tělesná výchova (ZTV) vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. ZTV je formou tělesné
výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem ( III. zdravotní skupina ). Využívá činností
a zátěže, které nejsou kontraindikací zvýšené tělesné námahy. Zařazení žáků do ZTV se provádí na doporučení lékaře.
Specifické úkoly ZTV vycházejí ze základních specifik postižení žáků. Obsah je vždy upravován vzhledem k míře a druhu
zdravotního postižení. Cílem je celkové zlepšení zdravotního stavu žáků.
Předmět Zdravotní tělesná výchova se vyučuje na 1. stupni v 1.- 6. ročníku 3 hodiny týdně. Alternativou tohoto předmětu je
Rehabilitační tělesná výchova.
Pro pohybové vzdělávání žáků je důležité nejen rozvíjení pohybových dovedností, spontánních i cíleně zaměřených pohybových
aktivit, ale zároveň i korekce zdravotních oslabení. Vzdělávací předmět Zdravotní tělesná výchova aktivně rozvíjí hybnost žáků,
správné držení těla a zvyšuje tělesnou zdatnost. Zaměření odpovídá jejich fyzickým, psychickým a zdravotním možnostem,
zdravotnímu stavu a specifice postižení.
Výuka je realizována převážně v kmenových třídách, herně nebo v tělocvičně, a ve volné přírodě. Hry ve vodě a příprava na
plavání probíhají v bazéně.
Vyučovací předmět Zdravotní tělesná výchova je zaměřen na zvládnutí správného držení těla v různých polohách, zvládnutí
jednoduchých speciálních cvičení podle pokynů, nácvik správné základní cvičební polohy. Přispívá ke zmírnění důsledků zdravotního
postižení žáků, k rozvoji řeči, pomáhá k odreagování napětí, překonávání únavy, zlepšování nálady a podílí se na koncentraci
pozornosti. Pohybová činnost tvoří základ rozvoje psychických procesů.
Obsah předmětu Zdravotní tělesná výchova jsou dechová cvičení, nácvik správného držení těla, rozvíjení jemné i hrubé
motoriky, nácvik koordinace pohybů. Pohybové hry a činnosti s přihlédnutím ke specifice postižení, uvolňovací a relaxační cvičení.
Výuka plavání se omezuje na adaptaci na vodní prostředí, hry ve vodě, plavání za pomoci různých pomůcek. Dále pohyb v přírodě,
vycházky nebo pobyt venku u žáků imobilních.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
Žáci
 rozvíjí motoriku a koordinaci pohybů a poloh
 získávají kladný vztah k motorickému cvičení a pohybovým aktivitám
Učitel



rozvíjí u žáků základní pohybové činnosti, dovednosti a prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů
vhodně zvolenými aktivitami vedou žáky ke kladnému vztahu k pohybu

Kompetence k řešení problémů
Žáci
 snaží se řešit známé situace na základě nápodoby či opakování
 dokáží vyjádřit své potřeby, pocity a nálady slovně nebo gesty
Učitel



vede žáky k tomu, aby zvládali podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá

Kompetence komunikativní
Žáci
 jsou vedeni ke komunikaci a spolupráci při pohybových aktivitách
 snaží se reagovat na pokyny a povely k dané pohybové činnosti
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Učitel



vede žáky ke komunikaci a spolupráci
učí žáky reagovat na pokyny a povely

Kompetence sociální a personální
Žáci
 prostřednictvím pohybových aktivit jsou vedeni k uvědomování si svého těla
 dle svých možností se snaží zvládnout pohybovou činnost ve skupině
Učitel



umožňuje žákům zažít úspěch
vybírá pohybové aktivity tak, aby žáci mohli spolupracovat

Kompetence pracovní
Žáci
 poznávají a používají různé pomůcky a náčiní při pohybových činnostech
 jsou vedeni ke zvládnutí základů osobní hygieny a bezpečnosti při pohybových aktivitách
Učitel



dbá na uplatňování hygienických a bezpečnostních zásad při pohybových činnostech
zohledňuje rozdíly v pohybových schopnostech jednotlivých žáků a individuálně v činnostech žákům pomáhá
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UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň
1. Vzdělávací oblast:
2. Vzdělávací obor:
3. Vyučovací předmět:

Člověk a zdraví
Rehabilitační tělesná výchova
Rehabilitační tělesná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Rehabilitační tělesná výchova se zařazuje jako alternativa ke Zdravotní tělesné výchově pro žáky s nejtěžšími formami
mentálního postižení, u nichž je snížená schopnost spontánního pohybu. Zaměření musí odpovídat psychickým možnostem
jednotlivých žáků, jejich zdravotnímu stavu a specifice postižení.
Jejím úkolem je prostřednictvím pohybových aktivit přispívat k rozvíjení hybnosti žáků s nejtěžším postižením a tím současně
rozvíjet i jejich rozumové schopnosti a zmírňovat důsledky mentálního postižení.
Výuka je zařazena po konzultaci a pod supervizí odborného lékaře a může ji provádět pracovník se speciální kvalifikací
(fyzioterapeut, speciální pedagog se somatopedickou kvalifikací s rehabilitačním zaměřením).
Specifické úkoly Rehabilitační tělesné výchovy vycházejí ze základních specifik postižení žáků. Obsah je vždy upravován
individuálně vzhledem k míře a druhu zdravotního postižení. Cílem je celkové zlepšení zdravotního stavu žáků.
Předmět Rehabilitační tělesná výchova se vyučuje na 1. i 2. stupni v 1. - 10. ročníku 4 hodiny týdně jako alternativa předmětu
Zdravotní tělesná výchova.
Pro pohybové vzdělávání žáků je důležité nejen rozvíjení pohybových dovedností, spontánních i cíleně zaměřených pohybových
aktivit, ale zároveň i korekce zdravotních oslabení. Vzdělávací předmět Rehabilitační tělesná výchova aktivně rozvíjí hybnost žáků,
správné držení těla a zvyšuje tělesnou zdatnost. Zaměření musí odpovídat jejich fyzickým, psychickým a zdravotním možnostem,
zdravotnímu stavu a specifice postižení.
Obsah předmětu je realizován převážně fyzioterapeutkou dle možností zařízení.
Vyučovací předmět Rehabilitační tělesná výchova je zaměřen na získání kladného vztahu k motorickému cvičení a pohybovým
aktivitám, na rozvíjení motoriky a koordinaci poloh, zvládnutí jednoduchých pohybových cvičení podle pokynů, usilování o
samostatný pohyb. Přispívá ke zmírnění důsledků zdravotního postižení žáků, k rozvoji řeči, pomáhá k odreagování napětí,
překonávání únavy, zlepšování nálady a podílí se na koncentraci pozornosti. Pohybová činnost tvoří základ rozvoje psychických
procesů.
Obsah předmětu Rehabilitační tělesná výchova jsou polohování, rozvíjení hybnosti, nácvik změn poloh, rozvíjení aktivního
pohybu, nácvik chůze s oporou, s dopomocí, případně samostatný pohyb, rozvíjení jemné i hrubé motoriky, nácvik koordinace
pohybů, manipulace s drobným náčiním, uvolňovací a relaxační cvičení, uvolňování spastických částí těla. Rehabilitační cvičení a
alternativní formy terapie dle možnosti školy a žáků ( Hipoterapie, canisterapie, pobyt v relaxační místnosti na vodním lůžku, pobyt
v solné jeskyni).
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
Žáci
 rozvíjí motoriku a koordinaci pohybů a poloh
 získávají kladný vztah k motorickému cvičení a pohybovým aktivitám
Učitel


rozvíjí u žáků základní pohybové činnosti, dovednosti a prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů

Kompetence k řešení problémů
Žáci
 řeší známé situace na základě nápodoby či opakování
 dokáží vyjádřit své potřeby, pocity a nálady slovně nebo gesty
Učitel



vede žáky k tomu, aby zvládali podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
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Kompetence komunikativní
Žáci
 dle individuálních možností spolupracují při jednoduchých společných pohybových činnostech
 reagují na pokyny k dané pohybové činnosti
Učitel



vede žáky ke schopnosti naslouchat a ocenit přínos druhého
vede žáky k pohybovým aktivitám

Kompetence sociální a personální
Žáci
 dle svých možností se snaží zvládnout pohybovou činnost ve skupině
Učitel



umožňuje žákům zažít úspěch
zadává úkoly tak, aby žáci mohli spolupracovat

Kompetence pracovní
Žáci
 poznávají a používají různé pomůcky a náčiní při pohybových činnostech
 podílí se na jednoduchých pohybových aktivitách
Učitel



dbá na uplatňování hygienických a bezpečnostních zásad při pohybových činnostech
zohledňuje rozdíly v pohybových schopnostech jednotlivých žáků a individuálně v činnostech žákům pomáhá
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Zdravotní tělesná výchova
Ročník: I. – VI.
Časová dotace 3 hodiny týdně v každém ročníku místo TV
Výstup

- uplatňuje správné způsoby držení těla
v různých polohách a při pracovních
činnostech
- zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
- zvládá základní techniku speciálních
cvičení
- snaží se korigovat techniku cvičení dle
pokynů učitele

Učivo

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení
 vnímání pocitů při cvičení
 zásady správného držení těla
 dechová cvičení, pohybový režim, vhodné oblečení a obuv pro
ZTV
 konkrétní zdravotní oslabení
 prevence
Speciální cvičení
 základní cvičební polohy, soubor speciálních cvičení dle typu
oslabení
 relaxační cvičení - celková a lokální
 dechová cvičení - správný dechový stereotyp

A Oslabení podpůrně pohybového systému
- snaží se dodržovat základní hygienická
A1 Poruchy funkce svalových skupin
pravidla při pohybových aktivitách
A2 Poruch páteře - odchylky předozadního zakřivení
A3 Poruch páteře - vybočení páteře do strany
A4 Poruchy stavby dolních končetin
- snaží se zaujímat správné základní
Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního,
cvičební polohy
postavení pánve, protažení šíjových, prsních, bederních svalů a
vzpřimovačů páteře, zkrácených ohybačů kyčle a svalstva na zadní
straně stehen, zlepšení fyziologického rozsahu pletence ramenního,
kolenního, kyčelního a hlezenního kloubu a páteře ve všech
- je veden ke kladnému vztahu
směrech, spinální cvičení, posílení oslabených svalů šíjových,
k pohybovým aktivitám
mezilopatkových, břišních, hýžďových, stehenních, lýtkových a
vzpřimovačů trupu
B Oslabení vnitřních orgánů
B1 Oslabení oběhového a dýchacího systému
B2 Oslabení endokrinního systému
B3 Obezita
B4 Oslabení vnitřních orgánů
Cvičení zaměřená na: protažení a posílení svalstva - viz skupina a,
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy
OSV - obecné modely řešení problémů,
schopnosti poznávání, sebepoznávání,
poznávaní lidí a jednání ve specifických
situacích a rolích
HV - dechová cvičení

Poznámky

ZTV - pro žáky s trvale
nebo přechodně změněným
stavem jsou zařazováni na
základě doporučení lékaře

MKV - mezilidské vztahy
Cílem: odstranění nebo
alespoň zmírnění
zdravotního oslabení.
OSV - porozumění sobě samému i druhých

ČJ - čtení, psaní - správné držení těla při čtení a
psaní

Žáci se účastní i ostatních
hodin TV, nevykonávají
však cvičení, která jsou
vzhledem k jejich oslabení
nevhodná.
ZTV je součástí TV

ČJ - psaní - uvolňovací cvičení prstů a kloubů
ruky

HV - dechová cvičení

- uplatňuje správné způsoby držení těla
v různých polohách a při pracovních
činnostech

- dle svých možností se snaží aktivně
zapojovat do pohybových činností

rozvoj hlavních a pomocných dýchacích svalů, zlepšení hrudního a
bráničního dýchání při větší tělesné zátěži, koordinaci srdečního,
dýchacího a pohybového rytmu, rovnovážná a koordinační cvičení
C Oslabení smyslových a nervových funkcí
C1 Oslabení zraku
C2 oslabení sluchu
C3 Neuropsychická onemocnění
Cvičení zaměřená na: vyrovnávání svalové nerovnováhy - viz
skupina A, vyrovnávání funkční adaptability pohybového, srdečně cévního a dýchacího systému, rozvíjení pohybové a prostorové
koordinace, rovnovážných postojů, sluchového, zrakového a
taktilního vnímání rytmu, orientace v prostoru, zrakovou lokalizaci,
u neuropsychických onemocnění je třeba omezení zvažovat
individuálně
Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti:
 pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení
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OSV - psychohygiena, relaxace

ČJ - čtení - cvičení souhry pohybu očí
HV - dechová, rytmická cvičení

OSV - spolupráce, komunikace

UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň
1.Vzdělávací oblast:
2.Vzdělávací obor:
3.Vyučovací předmět:

Člověk a svět práce
Pracovní výchova
Pracovní výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení:
V základním vzdělávání žáků s mentálním postižením je vzdělávací oblast Člověk a svět práce jednou z nejdůležitějších
vzdělávacích oblastí. Zahrnuje pracovní činnosti, které vedou k získání základních pracovních dovedností a návyků. Jejím cílem je
rozvíjení motorických schopností a dovedností, základních hygienických návyků a činností v oblasti sebeobsluhy. V rámci této oblasti
také dochází k rozvíjení komunikativní dovedností při verbalizaci prováděných činností.
Vzdělávací oblast je realizována ve vzdělávacím oboru Pracovní výchova v průběhu celého základního vzdělávání od prvního do
desátého ročníku. Vyučovací předmět Pracovní výchova se vyučuje v 1., 2., 3. ročníku 3 hodiny týdně a ve 4., 5., a 6. ročníku 4
hodiny týdně. Vzdělávací obor Člověk a svět práce je rozdělen na několik tématických okruhů:
Sebeobsluha
Práce s drobným materiálem
Práce montážní a demontážní
Pěstitelské práce
Práce v domácnosti
Realizace jednotlivých tématických okruhů je realizována převážně v kmenových třídách, dílnách, v cvičné kuchyni a na školním
pozemku. Učivo je určeno všem žákům, chlapcům i dívkám. Je přizpůsobeno individuálním možnostem a schopnostem. Žáci jsou ve
všech tématických okruzích vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
U žáků s těžkým mentálním postižením se předpokládá, že plně nedosáhnou cílů základního vzdělávání.Velkým problémem jsou málo
rozvinuté psychické funkce (pozornost, paměť aj.), které žáci potřebují k osvojování učiva. Úspěšnost rozvíjení těchto funkcí bude u
každého jednotlivce jiná, vzhledem ke stupni postižení. Ve vzdělávací oblasti Pracovní výchova se snažíme o maximální rozvoj
každého žáka.
Vzdělávání v této oblasti směřujeme k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vedeme žáka k :









získání základních návyků v sebeobsluze a hygieně
rozvoji jemné motoriky
vnímání různých prožitků souvisejících s pracovními činnostmi
naučit se zacházet s pomůckami a nářadím
naučit se obsluhovat domácí spotřebiče
porozumět jednoduchým pracovním postupům
poznávat různé činnosti,které mohou vytvářet různé záliby
naučit se dodržovat hygienické a bezpečnostní pravidla při práci

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Žáci
 Dle svých možností a schopností si osvojují základní pracovní dovednosti
 Učí se používat při práci vhodné nástroje, nářadí a pomůcky
Učitel



Umožňuje žákům dle jejich schopností používat různé materiály (i netradiční ), vhodné nástroje a nářadí
Vede žáky k napodobování předvedené činnosti
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Kompetence k řešení problémů
Žák
 Při plnění úkolů se snaží promýšlet pracovní postupy
 Snaží se překonávat své obavy z nových a neznámých činností
 Snaží se řešit problémy na modelových případech
Učitel




Zadává úkoly tak, že umožňuje žákům zvládnout dané postupy
Vede žáky k překonávání pocitu strachu a obavy z nových činností
Rozvíjí u žáků dle jejich možností a schopností tvořivost

Kompetence komunikativní
Žák
 Rozšiřuje si slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů a pomůcek
 Reaguje na jednoduché pokyny při práci
 Učí se popsat postup své práce všemi dostupnými formami komunikace
Učitel




Seznamuje žáky s pracovními postupy a pojmy
Vede žáky k aktivnímu využívání různých forem komunikace
Zadává instrukce formou srozumitelnou pro všechny žáky

Kompetence sociální a personální
Žák
 Pracuje ve skupině, která vytváří společnou práci
 Dle svých možností se snaží navazovat kontakty se spolužáky i s okolím
 Snaží se pomáhat a spolupracovat a ostatními spolužáky
Učitel




Ke každému jedinci má individuální přístup
Vede žáky k vzájemnému navazování kontaktů se spolužáky i s okolím
Vede žáky k vzájemné pomoci a spolupráci

Kompetence pracovní
Žák
 Při práci dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla
 Snaží se správně používat pracovní pomůcky
 Seznamuje se s jednoduchými pracovními technikami a materiály
Učitel




Vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny
Vede žáky ke správnému používání pracovních pomůcek
Vhodně zvolenými postupy seznamuje žáky s jednoduchými pracovními technikami i různými materiály
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: I. - III.
Časová dotace 3 hodiny týdně v každém ročníku
Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Sebeobsluha
používání WC, splachování, hygiena po použití WC
správné mytí rukou, použití mýdla a ručníku
správné používání kapesníku
za osobní asistence zvládá sebeobslužné svlékání, oblékání oděvu a prádla (převlékání do cvičebního úboru)
činnosti
za asistence zvládá oblékání a svlékání
skládání a uložení svetru, kalhot, cvičebního úboru
oděvu
skládání a uložení oděvů a obuvi
obouvání (boty, přezůvky)
obouvání podle svých možností
péče o osobní věci (penál, sešity, taška, oděv, obuv)
snažit se pečovat o osobní věci
udržování pořádku na lavici (srovnat pomůcky, pověsit tašku)
udržuje pořádek ve svých věcech, ve
stolování při svačině, hygiena rukou
své třídě, šatně i ve svém okolí
pozná své místo v lavici, v šatně

- za osobní asistence zvládá základní
hygienické návyky

OSV - spolupráce, práce v týmu

-

MKV - utváření kolektivních vztahů ve třídě

-

- třídí různé druhy drobného materiálu
podle velikosti, tvaru, barev
- snaží se zvládat základní manipulační
dovednosti při práci s jednoduchými
materiály a pomůckami
- vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních
materiálů
- podle svých schopností pracuje podle
slovního návodu a předlohy
- je veden k čistotě a hygieně při práci
- je veden k dokončení započaté práce

Práce s drobným materiálem
třídění drobného materiálu podle barev, tvaru, velikosti (korálky,
kamínky, hračky, přírodniny)
ukládání roztříděného materiálu do různých nádob, krabic
sbírání přírodnin, jejich třídění, (např. navlékání jeřabin)
třídění semen čočky, kukuřice, hrachu (lepení) práce s vatou sněhulák
modelovací hmotu hníst, mačkat, válet, koulet, vytahovat, stlačovat,
uštipovat
vytváření základních tvarů, číslic, písmen
mačkání papíru do kuliček (korále)
papír trhat (lepení mozaiky), překládání (čepice z papíru)
navlékání korálků
lidové zvyky, tradice

Práce montážní a demontážní
- sestaví jednoduché modely ze stavebnic sestavovaní jednoduchých modelů ze stavebnic
montáž a demontáž jednoduchých stavebnic

TV - sebeobsluha, hygienické návyky osobní
hygieny před i po cvičení

PRV - předměty denní potřeby, hygiena
OSV - vnímání sebe sama
MKV - vzájemná spolupráce
M - základní geometrické tvary, třídění předmětů
VV - poznávání barev
M - modelování číslic
ČJ - modelování písmen
PRV - lidové zvyky, tradice
Projektový den „Velikonoce“
„Vánoční jarmark“

OSV - spolupráce ve skupině
MKV - komunikace ve skupině
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Poznámky

- pozoruje přírodu ve všech ročních
obdobích
- pod vedením pečuje o nenáročné
rostliny ve třídě i na zahradě
- používá jednoduché zahradní nářadí
- pod vedením připraví jednoduchý
pokrm
- za asistence upraví stůl pro jednoduché
stolování
- vhodně se chová při stolování
- seznamuje se se základním vybavením
kuchyně
- snaží se zvládat drobné úklidové práce

Pěstitelské práce
základní podmínky pro pěstování rostlin
péče o pokojové rostliny (zalévání, omývání listů)
pozorování změn u klíčících semen
správné používání zahradnického náčiní (hrábě,smeták, motyčka)

M - geometrické tvary, prostorová představivost

Práce v domácnosti
příprava jednoduché svačiny
jednoduchá úprava stolu, prostírání stolu

OSV - práce v týmu

správné sezení u stolu, udržování pořádku kolem sebe, používání
lžíce, příboru
nákup potravin
základní vybavení kuchyně

ČJ - pojmenování druhů potravin, kuchyňského
nádobí

OSV - spolupráce ve skupině
PRV - práce na zahradě v průběhu roku, druhy
zeleniny, ovoce

MKV - komunikace, mezilidské vztahy

mytí a utírání nádobí, úklid stolu po jídle
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PRV - režim dne, jídlo

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: IV. - VI.
Časová dotace 4 hodiny týdně v každém ročníku
Výstup

- podle svých schopností pečuje o své
tělo, svůj zevnějšek i své osobní věci
- snaží se zvládat podle svých schopností
běžnou údržbu oděvu i obuvi
- snaží se dodržovat podle svých
schopností zásady účelného oblékání
- zvládá základy sebeobsluhy
- udržuje pořádek ve svých věcech

- snaží se pracovat podle předlohy a
vytvářet jednoduchými pracovními
postupy různé výrobky z drobného
materiálu
- využívá při tvořivých činnostech
vlastní fantazii i prvky lidových tradic
- snaží se rozpoznat a volit vhodné
pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému materiálu
- snaží se udržovat pořádek na
pracovním místě
- snaží se dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti při práci
- snaží se provádět při práci se stavebnicí
jednoduchou montáž a demontáž
- snaží se pracovat podle slovního
návodu, předlohy
- spojuje a rozpojuje různé předměty
- udržuje pořádek na svém pracovním
místě, dodržuje zásady hygieny a

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Sebeobsluha
opakování osvojených činností z nižších ročníků
používání WC, splachování, hygiena po použití WC
osobní hygiena, péče o tělo ( mytí, intimní hygiena, vlasy)
správné používání kapesníku
svlékání, oblékání oděvu a prádla (převlékání do cvičebního úboru),
vzájemná pomoc
skládání oděvů svetr, kalhoty, cvičební úbor, zapínání knoflíků, zipu
obouvání (boty, přezůvky), vázání uzlu
v zimním období oblékání čepice, rukavic apod.
péče o osobní věci, udržování pořádku
hygiena stolování
zamykání a odemykání dveří klíčem
Práce s drobným materiálem
opakování učiva z nižšího ročníku
třídění drobného materiálu podle barev, tvaru, velikosti
ukládání roztříděného materiálu do různých nádob, krabic
sbírání přírodnin, jejich třídění
modelovaní tvarů a předmětů,vykrajování pomocí formiček,
modelování z těsta
tvoření základních tvarů, číslic, písmen
karton a papír mačkání, trhání, ohýbání, polepování (krabičky),
stříhání (podle předkreslení i bez předkreslení)
navlékání korálků (podle vzoru)
práce s textilem, provázkem, vlnou
lidové zvyky, tradice, výzdoba třídy na Vánoce, Velikonoce
Práce montážní a demontážní
sestavovaní jednoduchých modelů ze stavebnic podle předlohy i
vlastní fantazie
montáž a demontáž jednoduchých stavebnic
ukládání stavebnic do krabice
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OSV - vzájemné poznávání ve skupině,ve třídě
MKV - utváření kolektivních vztahů ve třídě
TV - sebeobsluha, hygienické návyky osobní
hygieny před i po cvičení
PRV - předměty denní potřeby

MKV - spolupráce ve skupině
M - třídění předmětů
VV - poznávání a třídění podle barev
M - modelování číslic
ČJ - modelování písmen

Poznámky

bezpečnosti při práci
- seznamuje se se základními
podmínkami a postupy pro pěstování
pokojových rostlin
- dle svých možností ošetřuje a pěstuje
nenáročné venkovní rostliny
- podle druhu pěstitelských činností volí
správné pomůcky, nástroje a nářadí
- seznamuje se s některými léčivkami a
jedovatými rostlinami
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
při práci s rostlinami na zahradě

Pěstitelské práce
ošetřování pokojových květin (zalévání, omývání listů, odstraňování
suchých částí rostlin, vymývání misek, přesazování rostlin)
OSV - utváření mezilidských vztahů
zpracování půdy na jaře a na podzim (hrabání, rytí, kolíkování, setí
MKV - vzájemná tolerance
do řádků a jamek)
pozorování klíčení semen hrachu
M - geometrické tvary, prostorová představivost
pěstování zeleniny, pletí záhonu
podzimní práce na zahradě (hrabání a úklid listí a větví)
správné používání zahradnického náčiní
sbírání léčivých rostlin
péče o životní prostředí
OSV - spolupráce a komunikace ve třídě i mimo
ni

- vyjmenuje základní vybavení kuchyně
- s pomocí připraví jednoduché
pohoštění, seznamuje se se zásadami
správné výživy
- snaží se dodržovat pravidla správného
stolování a společenského chování při
stolování
- pod vedením zvládá práci
s jednoduchými kuchyňskými nástroji
- snaží se rozlišit, jaký způsobem
udržovat pořádek ve třídě, v bytě
- pečuje o pořádek a čistotu pracovních
ploch
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce

Práce v domácnosti
základní vybavení kuchyně
základy vaření - čaj, kakao, brambory
mazání chleba, rohlíku máslem a džemem
nákup potravin
jednoduchá úprava stolu, pomoc při prostírání i sklízení nádobí
používání příboru, ubrousku,

MKV - utváření dobrých mezilidských vztahů
PRV - práce na zahradě v průběhu roku, druhy
zeleniny, ovoce, květin
OSV - utváření základní dovednosti pro
vzájemnou spolupráci

čištění zeleniny a brambor

MKV - vzájemná tolerance
pomoc při mytí nádobí, úklid nádobí, mytí pracovní plochy, stolu
utírání prachu, zametání podlahy

ČJ - pojmenování druhů potravin, kuchyňského
nádobí, rozvoj slovní zásoby
PRV - druhy potravin, nakupování
ČJ - popis postupu činnosti

92

2. stupeň
Učební osnovy pro žáky se středně těžkým MP
UČEBNÍ OSNOVY 2. stupeň
1.Vzdělávací oblast:
2.Vzdělávací obor:
3.Vyučovací předmět:

Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Český jazyk (Čtení, Psaní, Řečová výchova)

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Předmět Český jazyk zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stěžejní místo. Vyučuje se jako samostatný předmět ve
všech ročnících a svým obsahem učiva se prolíná i do ostatních předmětů.
Předmět Čtení se na druhém stupni vyučuje v rozsahu 3 hodiny týdně v každém ročníku.
Předmět Psaní je v rozsahu 2 hodiny týdně, z toho 1 hodina disponibilní časové dotace v 10. ročníku.
Předmět Řečová výchova je v rozsahu 1 hodina týdně v každém ročníku.
Jeho hlavním cílem je rozvoj komunikačních schopností. Žáci jsou vedeni k používání mluvené i písemné podoby jazyka.
Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je tak, aby se uměli orientovat v základních komunikačních a životních
situacích. Jazykový rozvoj žáků probíhá souběžně s jejich individuálním rozumovým a emocionálním zráním.
Obsah předmětu zahrnuje učivo rozdělené do tří specifických složek, jejichž obsah se vzájemně prolíná. Zahrnuje čtení, psaní
a řečovou výchovu a navazuje na předmět Český jazyk 1. stupně.
Hlavním úkolem ve Čtení je postupné osvojování písmen, slov a vět, které vede k rozvíjení čtecí dovednosti, pochopení a
reprodukci čteného textu. Vede žáky k zájmu o čtení, které slouží jako jeden ze zdrojů informací. Jeho úkolem je též získat u žáků
pozitivní vztah k literatuře.
Psaní rozvíjí grafické dovednosti žáků, jemnou motoriku a psychomotoriku a tím zároveň stimuluje jejich myšlení.
Získávání grafických dovedností a jejich praktické využívání dává žákům možnost jednoduché písemné komunikace.
V Řečové výchově je hlavním úkolem osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené podobě, správné a srozumitelné
vyjadřování přiměřeně věku a schopnostem jednotlivých žáků. Žáci jsou vedeni ke schopnosti komunikovat s okolím, která je
základem pro úspěšnou sociální integraci a jejich další vzdělávání.
Vzdělávání žáků bude probíhat v kmenových třídách, počítačové učebně a může být realizováno též v podobě shlédnutí
divadelních a filmových představení, činností v knihovně a prezentací na besídkách třídy a školy.
Do obsahu předmětu Český jazyk se prolínají okruhy průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní
výchova a Mediální výchova.
Osobnostní a sociální výchova se realizuje formou dramatických her a jednoduchých jazykových cvičení na nácvik a rozvoj
komunikace v různých sociálních situacích, které vedou k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě, rozvíjí základní dovednosti
pro vzájemnou spolupráci a napomáhají zvládání vlastního chování. Nedílnou součástí jsou uvolňovací a relaxační cvičení.
V multikulturní výchově se žáci učí komunikovat ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, mohou se
seznamovat se s jejich tradicemi a kulturními rozdíly. Jsou vedeni k rozvoji k mezilidských vztahů ve škole, v rodině a k odpovědnosti
za své chování a jednání.
Prostřednictvím veřejných vystoupení rozvíjí své komunikačních schopnosti v oblasti mediální výchovy. Žáci jsou vedeni
k utváření schopnosti zvolit si médium jako prostředek k získávání informací a naplňování volného času.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
Žáci
 jsou vedeni k pochopení obecně používaných termínů, znaků a symbolů
 jsou vedeni k práci s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami (časopisy, knihy, výpočetní technika)
 jsou vedeni k tomu, aby byli schopni uplatnit získané zkušenosti v praktických činnostech
Učitel




vede žáky k nácviku a zdokonalování se ve čtení, psaní a komunikaci s okolím
klade důraz na pozitivní motivaci žáků
vede žáky k nácviku návykových stereotypů učení

Kompetence k řešení problémů
Žáci
 při řešení problémů se učí využívat pomoci druhých osob
 na základě získaných zkušeností jsou vedeni k hledání a nalezení řešení problému
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Učitel





učí žáky využívat vlastních zkušeností a vlastního úsudku
hodnotí výsledky žáků způsobem, který vede k jejich motivaci, aktivitě, vnímání vlastních úspěchů a překonávání vlastních
neúspěchů
nabízí žákům různá řešení problémů ve formě modelových situací
učí žáky řešit problémové situace s pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností

Kompetence komunikativní
Žáci
 pomocí komunikačních nástrojů rozšiřují svoji aktivní i pasivní slovní zásobu
 přiměřeně svým schopnostem se učí kultivovaně komunikovat s druhými lidmi
Učitel




jde žákům příkladem ve svém gramaticky správném a kultivovaném ústním i písemném projevu
nabízí vhodnou alternativní komunikaci ve vztahu k žákům, kteří ji používají
nabízí žákům vhodné informační a komunikační prostředky

Kompetence sociální a personální
Žáci
 učí se navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektu k druhým lidem
 jsou vedeni k práci ve skupině

učí se orientovat v blízkém sociálním prostředí
Učitel




uplatňuje individuální přístup k jednotlivým žákům
posiluje u žáka sociální chování a sebeovládání, sebedůvěru a jeho samostatný rozvoj
učí žáky rozpoznávat nevhodné a rizikové chování

Kompetence občanské
Žáci
 seznamují se se základními společenskými normami a pravidly soužití
 učí se chránit si své zdraví
 jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu
Učitel




respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka
zapojuje žáky do kulturního dění - účast na kulturních akcích
vede žáky svým příkladem k ochraně životního a společenského prostředí

Kompetence pracovní
Žáci
 učí se základním pracovním dovednostem a postupům při jednoduchých pracovních činnostech
 seznamují se se zásadami bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny práce v souvislosti s jejich možnostmi a schopnostmi
 učí se pečovat vhodnou formou o školní a učební pomůcky, o své pracovní místo
Učitel






vede žáky k psychohygieně při čtení a psaní
vytváří podnětné a tvořivé prostředí pro rozvoj dovedností a schopností žáků
chválí žáky za kvalitně odvedenou práci a vytváří prostor pro motivaci k aktivitě
rozvíjí u žáka smysl pro povinnost (příprava na výuku)
seznamuje žáky s různými profesemi (exkurze na pracovištích, besedy, komunikace s rodiči o jejich povolání)
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čtení, Psaní, Řečová výchova)
Ročník: VII.
Časová dotace 6 hodin týdně
Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Čtení
OSV - uvolňovací a relaxační cvičení
Upevňování čtení otevřených slabik, jednoslabičných slov
s uzavřenou slabikou na konci, dvojslabičných a víceslabičných slov - rozvoj základní dovednosti pro vzájemnou
z předcházejících ročníků
spolupráci
Čtení krátkých obsahově přiměřených textů s porozuměním
- nácvik a rozvoj komunikace v různých
- Podle svých individuálních možností
sociálních situacích
chápe obsah krátkých vět a orientuje se
ve větě
- Snaží se rozpoznat a číst jednotlivá
písmena s pomocí obrázkového
materiálu či předmětů

Poznámky
Shlédnutí
divadelních a filmových
představení
Návštěva knihovny

Vyvozování písmen f, g, ř, ch, (malých i velkých) podle obrázků
MKV - utváření dobrých mezilidských vztahů
ve třídě
Nácvik čtení písmen a otevřených slabik
MV - možnost prostřednictvím veřejného
vystoupení rozvíjet své komunikačních
schopnosti

- Skládá a čte dle svých individuálních a
vyjadřovacích schopností otevřené
slabiky a slova s pomocí názorného
materiálu
Nácvik čtení psacích písmen a slabik
Přiřazování hůlkových a psacích písmen a slabik
- Přiřadí za pomoci názoru hůlková a
Seznámení se čtením slov se shluky souhlásek
psací písmena
- Přiměřeně ke svým schopnostem čte
Čtení slov se skupinami di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
obtížnější slova se shluky souhlásek
- Seznamuje se se čtením měkkých slabik
Řešení jednoduchých doplňovaček a hlavolamů
Seznámení se základními literárními pojmy – básnička, pohádka,
hádanka, básník, spisovatel, čtenář
Čtení a přednes krátkých básní a jednoduchých textů

PV - modelování a nalepování písmen
HV - rytmizace, relaxační hudba, dechová
cvičení

HV, PV, TV, VV - rozvoj smyslového vnímání
- Přednáší podle svých komunikačních
možností a schopností krátké říkanky a
básničky
Reprodukce básní a krátkých textů s pomocí názoru nebo návodných
- Reprodukuje snadný krátký text
otázek
přiměřeně ke svým schopnostem
Čtení pohádek a krátkých textů z doplňkové literatury pro děti a
- Získává pozitivní vztah k literatuře
mládež (obrázkové knihy a časopisy)
TV, VV - psychomotorická cvičení, koordinační
cvičení
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Možnost nácviku
alternativních technik
komunikace a čtení u žáků
s velkými komunikačními
obtížemi

Využívání obrazového
materiálu, tabulí a
dostupných pomůcek
k výuce

- Snaží se o udržování základních
hygienických a pracovních návyků
spojených se psaním
- Nacvičuje správné tvary písmen
přiměřeně ke svým schopnostem

Psaní
Rozvoj grafomotorických schopností, jemné motoriky a pohybové
koordinace předcházející výuce psaní jednotlivých písmen

VV - uvolňovací cvičení

Upevňování potřebných hygienických a pracovních návyků a
optimálního úchopu psacího náčiní
HV, PV, TV, VV - rozvoj smyslového vnímání a
motoriky

- Osvojuje si psaní velkých hůlkových
písmen

Prvky psacích písmen

- Opisuje a přepisuje písmena, slabiky a
jednoduchá slova s názorem podle
svých individuálních schopností
- Snaží se o čitelný opis

Psaní velkých hůlkových písmen podle vzoru souběžně s nácvikem
čtení

VV - uvolňovací cvičení

Procvičování psaní písmen, slabik a slov z předchozích ročníků

- Snaží se psát písmena a slabiky podle
diktátu
- Nacvičuje psaní nových písmen a slabik Psaní jednoduchých slov podle diktátu s možností názoru
podle svých individuálních schopností
Nácvik psaní malých souhlásek f, g, ch, ř ve spojení s obrázkem
Nácvik psaní velkých písmen U, E, H, K, P, B, R, Ř
Spojování písmen do slabik
Žáci s většími grafomotorickými obtížemi mohou psací písmena
pouze poznávat nebo obtahovat či psát hůlková písmena
M - Psaní číslic
- Snaží se psát číslice

Psaní číslic

Řečová výchova
- Snaží se o srozumitelný mluvní projev a Dechová cvičení pro rozvoj správného, plynulého dýchání
Artikulační a hlasová cvičení a hry pro rozvoj obratnosti mluvidel
zřetelnou výslovnost přiměřeně ke
Cvičení a hry pro rozvoj zrakové, sluchové percepce a
svým komunikačním schopnostem
fonematického sluchu (diferenciace hlásek a slabik ve slově,
rytmizace)
Cvičení pro rozvoj zvukových prostředků řeči (tempo, melodie)
Cvičení pro rozvoj pozornosti, naslouchání a rozšiřování aktivní i
slovní zásoby
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Všechny předměty - rozvoj slovní zásoby a
komunikace

OSV - uvolňovací a relaxační cvičení
- rozvoj základní dovednosti pro vzájemnou
spolupráci
- nácvik a rozvoj komunikace v různých

U žáků s velkými
komunikačními obtížemi
spolupracovat se SPC pro
žáky s vadami řeči,
případně klinickým
logopedem, s rodinou

- Přiměřeně ke svým možnostem
převypráví vyslechnutý příběh nebo
představení
- Usiluje o vhodnou komunikaci v
běžných sociálních situacích

- Zapojuje se aktivně do dramatizace

Zhlédnutí a poslech divadelního, filmového představení a vyprávění
příběhu s možností orientace pomocí návodných otázek
Tvoření otázek a odpovědí v běžném komunikačním styku, popř.
tvorba na základě navozených sociálních a komunikačních situací
Rozvoj komunikačních dovedností, podpora přirozené spontaneity
řečového projevu v konkrétních sociálních situacích (pozdravy,
žádost o pomoc, poděkování, omluva, blahopřání k svátku,
narozeninám)
Dramatizace jednoduchých pohádek s možností využití loutky
(maňáska, předmětu)
Možnost komunikace žáků s okolím pomocí alternativních a
augmentativních způsobů
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sociálních situacích
Případná individuální
logopedická péče
MKV - uplatňování žádoucích základních
morálních norem ve skupině vrstevníků a ve
vztahu k dospělým
Možnost nácviku
alternativních technik
komunikace u žáků
s velkými komunikačními
obtížemi

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čtení, Psaní, Řečová výchova)
Ročník: VIII.
Časová dotace 6 hodin týdně
Výstup

- Přiměřeně ke svým schopnostem čte
všechna tiskací písmena
- Procvičuje si čtení měkkých slabik
- Používá sociální čtení
- Čte psací písmo a přiřazuje jednotlivé
komponenty k hůlkovému písmu
- Podle svých individuálních možností
chápe obsah krátkých vět a orientuje se
ve větě

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Čtení
OSV - uvolňovací a relaxační cvičení
Upevňování čtení otevřených slabik, jednoslabičných slov
s uzavřenou slabikou na konci, dvojslabičných a víceslabičných slov - rozvoj základní dovednosti pro vzájemnou
a slov se shluky souhlásek z předcházejících ročníků
spolupráci
- nácvik a rozvoj komunikace v různých
Procvičování čtení slov se skupinami di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, sociálních situacích
mě
MKV - utváření dobrých mezilidských vztahů ve
Čtení krátkých textů, hesel a názvů v časopisech, letácích, na
třídě, škole
budovách, cedulích apod.
MV - možnost prostřednictvím veřejného
Čtení psacích písmen, slabik a slov
vystoupení rozvíjet své komunikačních
schopnosti
Řešení jednoduchých doplňovaček, hlavolamů a křížovek
PV, VV - vystřihování a nalepování písmen, slov,
Nácvik tichého čtení s porozuměním
skládání vět, vytváření koláží

Čtení a přednes krátkých básní a jednoduchých textů
- Přednáší podle svých komunikačních
možností a schopností krátké říkanky a
básničky
- Zapamatuje si obsah přečteného
snadného krátkého textu a
reprodukuje přiměřeně ke svým
schopnostem
- Získává pozitivní vztah k literatuře

- Snaží se o udržování základních
hygienických a pracovních návyků

I - čtení krátkých textů z PC
- vyhledávání a spojování písmen, slov s
obrázky

VL, PŘ - chápání textu a rozvoj slovní zásoby
při vnímání souvislostí mezi činnostmi lidí a
Reprodukce básní a krátkých textů s pomocí názoru nebo návodných životním prostředím
otázek
- vyhledávání kulturních a významných událostí
a osob v regionu

Seznámení se základními literárními pojmy - rozpočitadlo, říkanka,
kniha, divadlo, film, herec
Čtení pohádek a krátkých textů z doplňkové literatury pro děti a
mládež (obrázkové knihy, časopisy a knihy)
Psaní
Rozvoj grafomotorických schopností, jemné motoriky a pohybové
koordinace předcházející výuce psaní jednotlivých písmen
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HV - rytmizace, relaxační hudba, dechová
cvičení
TV - čtení a chápání názvů a krátkých textů
spojených s bezpečností a ochranou člověka při
pohybových činnostech a orientaci v přírodě
TV, VV - psychomotorická cvičení, koordinační
cvičení

Poznámky
Shlédnutí
divadelních a filmových
představení
Návštěva knihovny

Možnost nácviku
alternativních technik
komunikace a čtení u žáků
s velkými komunikačními
obtížemi

Využívání obrazového
materiálu, tabulí a
dostupných pomůcek
k výuce

spojených se psaním
- Osvojuje si psaní velkých hůlkových
písmen
- Nacvičuje správné tvary písmen
přiměřeně ke svým schopnostem

Upevňování potřebných hygienických a pracovních návyků a
optimálního úchopu psacího náčiní
Psaní velkých hůlkových písmen podle vzoru souběžně s nácvikem
čtení
Nácvik psaní písmen na PC
Prvky psacích písmen

VV - uvolňovací cvičení

HV, PV, TV, VV - rozvoj smyslového vnímání a
motoriky
I - vyhledávání a psaní písmen na PC

- Nacvičuje psaní nových písmen a slabik Nácvik psaní velkých písmen T, F, S, Š, L, D, G, CH
Spojování písmen do slabik
podle svých individuálních schopností
- Opisuje a přepisuje písmena, slabiky a
jednoduchá slova s názorem podle
svých individuálních schopností
- Snaží se o čitelný opis
- Snaží se psát slova podle diktátu
- Přiměřeně ke svým schopnostem a
možnostem opisuje věty a jednoduché
texty
- Opisuje číslice, snaží se psát podle
diktátu
- Snaží se o srozumitelný mluvní projev
a zřetelnou výslovnost přiměřeně ke
svým komunikačním schopnostem

- Rozšiřuje svoji slovní zásobu
- Přiměřeně ke svým možnostem
převypráví vyslechnutý příběh nebo
představení
- Snaží se používat věty se správnou
gramatickou strukturou
- Usiluje o vhodnou komunikaci v
běžných sociálních situacích

Procvičování psaní písmen, slabik a slov z předchozích ročníků

VV - uvolňovací cvičení

Psaní jednoduchých slov podle diktátu s možností názoru
Opis vět a jednoduchých textů
Psaní číslic
Žáci s většími grafomotorickými obtížemi mohou psací písmena
pouze poznávat nebo obtahovat či psát hůlková písmena
Řečová výchova
Dechová cvičení pro rozvoj správného, plynulého dýchání
Artikulační a hlasová cvičení a hry pro rozvoj obratnosti mluvidel
Cvičení a hry pro rozvoj zrakové, sluchové percepce a
fonematického sluchu (diferenciace hlásek a slabik ve slově,
rytmizace)
Cvičení pro rozvoj zvukových prostředků řeči (tempo, melodie)
Cvičení pro rozvoj pozornosti, naslouchání a rozšiřování aktivní i
pasivní slovní zásoby
Zhlédnutí a poslech divadelního, filmového představení a vyprávění
příběhu s možností orientace pomocí návodných otázek nebo
obrazového materiálu
Tvoření otázek a odpovědí v běžném komunikačním styku, popř.
tvorba na základě navozených sociálních a komunikačních situací
Rozvoj komunikačních dovedností, podpora přirozené spontaneity
řečového projevu v konkrétních sociálních situacích (pozdravy,
žádost o pomoc, poděkování, omluva, blahopřání k svátku,
99

M - Psaní číslic

Všechny předměty - rozvoj slovní zásoby a
komunikace

U žáků s velkými
komunikačními obtížemi
spolupracovat se SPC pro
žáky s vadami řeči,
případně klinickým
logopedem, s rodinou

narozeninám)
- Zapojuje se aktivně do dramatizace

Dramatizace jednoduchého příběhu s možností využití loutky
(maňáska, předmětu)
Možnost komunikace žáků s okolím pomocí alternativních a
augmentativních způsobů

OSV - uvolňovací a relaxační cvičení
- rozvoj základní dovednosti pro vzájemnou
spolupráci
- nácvik a rozvoj komunikace v různých
sociálních situacích
MKV - uplatňování žádoucích základních
morálních norem ve skupině vrstevníků a ve
vztahu k dospělým
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Případná individuální
logopedická péče

Možnost nácviku
alternativních technik
komunikace u žáků
s velkými komunikačními
obtížemi

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čtení, Psaní, Řečová výchova)
Ročník: IX.
Časová dotace 6 hodin týdně
Výstup

- Přiměřeně ke svým schopnostem čte
všechna tiskací i psací písmena a slova
z nich utvořená

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Čtení
Upevňování čtení písmen, slov a vět z předcházejících ročníků
Čtení psacích písmen, slabik a slov
Řešení jednoduchých doplňovaček, hlavolamů a křížovek

- Používá sociální čtení
- Orientuje se v textu podle obrázků

- Podle svých individuálních možností
chápe obsah vět a orientuje se v textu

Čtení krátkých textů, hesel a názvů v časopisech, v denním tisku, na
letácích, na budovách, cedulích apod.
Čtení návodů s obrázky k použití výrobků a k činnostem
Čtení obrázkových encyklopedií se zaměřením na nápisy a texty
k obrázkům
Čtení kuchařských knih
Čtení krátkých textů na PC a internetu

- Získává pozitivní vztah k literatuře

- Snaží se o udržování základních
hygienických a pracovních návyků
spojených se psaním

Osvojování tichého čtení s porozuměním

MV - možnost prostřednictvím veřejného
vystoupení rozvíjet své komunikačních
schopnosti

PV, VV - vytváření koláží s textem
VL, PR - chápání textu a rozvoj slovní zásoby
při vnímání souvislostí mezi činnostmi lidí a
životním prostředím
- vyhledávání kulturních a významných
událostí a osob v regionu

Čtení pohádek, básní, příběhů, pověstí a ostatních literárních útvarů z HV - rytmizace, relaxační hudba, dechová
doplňkové literatury pro děti a mládež (obrázkové knihy, časopisy a cvičení
knihy)
TV - čtení a chápání názvů a krátkých textů
spojených s bezpečností a ochranou člověka při
Psaní
Rozvoj grafomotorických schopností, jemné motoriky a pohybové
pohybových činnostech a orientaci v přírodě
koordinace při uvolňování ruky
Upevňování potřebných hygienických a pracovních návyků a
optimálního úchopu psacího náčiní
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Shlédnutí
divadelních a filmových
představení
Návštěva knihovny

MKV - utváření dobrých mezilidských vztahů
ve třídě, škole

I - čtení krátkých textů z PC
- vyhledávání a spojování písmen, slov s
obrázky

Recitace básní a reprodukce krátkých textů s akcentem na čtení s
- Přednáší podle svých komunikačních
možností a schopností krátké říkanky a porozuměním
básničky
- Zapamatuje si obsah přečteného
snadného krátkého textu a
reprodukuje přiměřeně ke svým
schopnostem

OSV - uvolňovací a relaxační cvičení
- rozvoj základní dovednosti pro vzájemnou
spolupráci
- nácvik a rozvoj komunikace v různých
sociálních situacích

Poznámky

TV, VV - psychomotorická cvičení, koordinační
cvičení

Možnost nácviku
alternativních technik
komunikace a čtení u žáků
s velkými komunikačními
obtížemi

Využívání obrazového
materiálu, tabulí a
dostupných pomůcek
k výuce

VV - uvolňovací cvičení
- Snaží se o čitelný písemný projev

Procvičování psaní písmen, slabik, slov a vět z předchozích ročníků

- Opisuje a přepisuje jednoduchá slova
a věty s názorem podle svých
individuálních schopností

Opis a přepis vět a krátkých jednoduchých textů

- Snaží se psát slova podle diktátu
přiměřeně ke svým schopnostem

Psaní jednoduchých slov podle diktátu s možností názoru

HV, PV, TV, VV - rozvoj smyslového vnímání a
motoriky

- Nacvičuje svůj podpis a adresu bydliště Opis vlastního jména a příjmení
Opis adresy
Psaní nadpisů pod obrázky
- Podle svých individuálních možností
doplňuje nadpisy pod obrázky
- Prohlubuje si písemnou gramotnost při Nácvik psaní slov na PC
používání výpočetní techniky
- Opisuje číslice, snaží se psát podle
nápovědy

VL, PR - rodina a okolní krajina
- příroda (rostliny, plody a zvířata)

Psaní číslic
Žáci s většími grafomotorickými obtížemi mohou psací písmena
pouze poznávat nebo obtahovat či psát hůlková písmena

I - vyhledávání a psaní písmen a slov na PC

Řečová výchova
Dechová cvičení pro rozvoj správného, plynulého dýchání
Artikulační a hlasová cvičení a hry pro rozvoj obratnosti mluvidel
Cvičení a hry pro rozvoj zrakové, sluchové percepce a
fonematického sluchu (diferenciace hlásek a slabik ve slově,
rytmizace)
Cvičení pro rozvoj zvukových prostředků řeči (tempo, melodie)
Cvičení pro rozvoj pozornosti, naslouchání a rozšiřování aktivní i
pasivní slovní zásoby

M - psaní číslic

- Přiměřeně ke svým možnostem
převypráví vyslechnutý příběh nebo
představení

Shlédnutí a poslech divadelního, filmového představení a vyprávění
příběhu s možností orientace pomocí návodných otázek nebo
obrazového materiálu

Všechny předměty - rozvoj slovní zásoby a
komunikace

- Přiměřeně ke svým schopnostem a
možnostem usiluje o popis děje, jevů a
osob na obrázcích

Popis obrázků podle probíhajícího děje s pomocí návodných otázek

- Snaží se používat věty se správnou
gramatickou strukturou

Tvoření otázek a odpovědí v běžném komunikačním styku

- Snaží se o srozumitelný mluvní projev
a zřetelnou výslovnost přiměřeně ke
svým komunikačním schopnostem
- Rozšiřuje svoji slovní zásobu
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OSV - uvolňovací a relaxační cvičení
- rozvoj základní dovednosti pro vzájemnou
spolupráci
- nácvik a rozvoj komunikace v různých
sociálních situacích

U žáků s velkými
komunikačními obtížemi
spolupracovat se SPC pro
žáky s vadami řeči,
případně klinickým
logopedem, s rodinou

- Usiluje o vhodnou komunikaci v
běžných sociálních situacích
- Zapojuje se aktivně do dramatizace

Rozvoj komunikačních dovedností, podpora přirozené spontaneity
řečového projevu v konkrétních sociálních situacích (pozdravy,
žádost o pomoc, poděkování, omluva, blahopřání k svátku,
narozeninám)
Dramatizace pohádky s možností využití loutky (maňáska, předmětu) MKV - uplatňování žádoucích základních
morálních norem ve skupině vrstevníků a ve
Možnost komunikace žáků s okolím pomocí alternativních a
vztahu k dospělým
augmentativních způsobů

Případná individuální
logopedická péče

Možnost nácviku
alternativních technik
komunikace u žáků
s velkými komunikačními
obtížemi

103

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čtení, Psaní, Řečová výchova)
Ročník: X.
Časová dotace 5 hodin týdně
Výstup

- Přiměřeně ke svým schopnostem čte
všechna tiskací i psací písmena a slova
z nich utvořená
- Používá sociální čtení
- Orientuje se v jednoduchých návodech
podle obrázků

- Podle svých individuálních možností
chápe obsah vět a orientuje se v textu

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Čtení
Upevňování čtení písmen, slov a vět z předcházejících ročníků
Čtení psacích písmen, slabik, slov a vět
Čtení krátkých textů, hesel a názvů v časopisech, v denním tisku, na
letácích, na budovách, cedulích apod.
Čtení návodů s obrázky k použití výrobků a k činnostem
Čtení obrázkových encyklopedií se zaměřením na nápisy a texty
k obrázkům
Čtení kuchařských knih
Osvojování tichého čtení s porozuměním
Vyhledávání slov a hesel na internetu

Recitace krátkých básní a říkanek
- Přednáší podle svých komunikačních
možností a schopností krátké říkanky a
básničky
- Přiměřeně ke svým schopnostem
zvládá čtení krátkého jednoduchého
textu

Čtení krátkých textů s akcentem na čtení s porozuměním
Čtení krátkých textů na PC a internetu

Reprodukce krátkých textů s akcentem na čtení s porozuměním
- Zapamatuje si obsah přečteného
snadného krátkého textu a reprodukuje
Čtení pohádek, básní, příběhů, pověstí a ostatních literárních útvarů
přiměřeně ke svým schopnostem
z doplňkové literatury pro děti a mládež (obrázkové knihy, časopisy
a knihy)
- Získává pozitivní vztah k literatuře
- Uvolňuje si ruku
- Snaží se o udržování základních
hygienických a pracovních návyků
spojených se psaním
- Snaží se o čitelný písemný projev

OSV - uvolňovací a relaxační cvičení
- rozvoj základní dovednosti pro vzájemnou
spolupráci
- nácvik a rozvoj komunikace v různých
sociálních situacích

Shlédnutí
divadelních a filmových
představení
Návštěva knihovny

MKV - utváření dobrých mezilidských vztahů ve
třídě, škole
MV - možnost prostřednictvím veřejného
vystoupení rozvíjet své komunikačních
schopnosti

Možnost nácviku
alternativních technik
komunikace a čtení u žáků
s velkými komunikačními
obtížemi

PV, VV - vytváření koláží s textem
VL, PR - chápání textu a rozvoj slovní zásoby při
vnímání souvislostí mezi činnostmi lidí a
Využívání obrazového
životním prostředím
- vyhledávání kulturních a významných materiálu, tabulí a
dostupných pomůcek
událostí a osob v regionu
k výuce
I - čtení krátkých textů z PC
- vyhledávání a spojování písmen, slov s
obrázky
HV - rytmizace, relaxační hudba, dechová
cvičení

Psaní
Rozvoj grafomotorických schopností, jemné motoriky a pohybové
koordinace při uvolňování ruky

TV - čtení a chápání názvů a krátkých textů
spojených s ochranou člověka při pohybových
činnostech a orientaci v přírodě

Upevňování potřebných hygienických a pracovních návyků a
optimálního úchopu psacího náčiní

TV, VV - psychomotorická cvičení, koordinační
cvičení
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Poznámky

VV- uvolňovací cvičení
- Opisuje a přepisuje jednoduchá slova
a věty s názorem podle svých
individuálních schopností
- Snaží se psát slova podle diktátu
přiměřeně ke svým schopnostem

Procvičování psaní písmen, slabik, slov a vět z předchozích ročníků
Opis a přepis vět a krátkých jednoduchých textů
Psaní jednoduchých slov podle diktátu s možností názoru

- Snaží se podepsat psacím písmem

Opis vlastního jména a příjmení

- Podle svých individuálních možností
doplňuje nadpisy pod obrázky

Psaní nadpisů pod obrázky

- Přiměřeně ke svým schopnostem
usiluje napsání běžných písemností
podle vzoru

Psaní adresy, pohlednice, krátkého dopisu (sdělení, korespondence)
Psaní přání k Vánocům, blahopřání k svátku či narozeninám
Vyplňování jednoduchého tiskopisu či dotazníku

HV, PV, TV, VV - rozvoj smyslového vnímání a
motoriky

VL, PR - rodina a okolní krajina
- příroda (rostliny, plody a zvířata)

- Prohlubuje si písemnou gramotnost při Opis krátkého textu na PC
používání výpočetní techniky

I - vyhledávání a psaní písmen a slov na PC
- opis jednoduchého sdělení na PC
- Opisuje číslice, snaží se psát podle
nápovědy

Psaní číslic
Žáci s většími grafomotorickými obtížemi mohou psací písmena
pouze poznávat nebo obtahovat či psát hůlková písmena

- Snaží se o dosažení srozumitelného
mluvního projevu a zřetelnou
výslovnost přiměřeně ke svým
komunikačním schopnostem
- Rozšiřuje svoji slovní zásobu
- Přiměřeně ke svým možnostem
převypráví vyslechnutý příběh,
divadelní nebo filmové představení
- Přiměřeně ke svým schopnostem a
možnostem usiluje o popis děje, jevů a

Řečová výchova
Dechová cvičení pro rozvoj správného, plynulého dýchání
Artikulační a hlasová cvičení a hry pro rozvoj obratnosti mluvidel
Cvičení a hry pro rozvoj zrakové, sluchové percepce a
fonematického sluchu (diferenciace hlásek a slabik ve slově,
rytmizace)
Cvičení pro rozvoj zvukových prostředků řeči (tempo, melodie)
Cvičení pro rozvoj pozornosti, naslouchání a rozšiřování aktivní i
pasivní slovní zásoby
Shlédnutí a poslech divadelního, filmového představení a vyprávění
příběhu s možností orientace pomocí návodných otázek nebo
obrazového materiálu
Popis obrázků podle probíhajícího děje s pomocí návodných otázek
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M - psaní číslic

Všechny předměty - rozvoj slovní zásoby a
komunikace

OSV - uvolňovací a relaxační cvičení
- rozvoj základní dovednosti pro vzájemnou
spolupráci
- nácvik a rozvoj komunikace v různých

U žáků s velkými
komunikačními obtížemi
spolupracovat se SPC pro
žáky s vadami řeči,
případně klinickým
logopedem, s rodinou

sociálních situacích

osob na obrázcích
- Snaží se používat věty se správnou
gramatickou strukturou

Tvoření otázek a odpovědí v běžném komunikačním styku

- Usiluje o vhodnou komunikaci v
běžných sociálních situacích

Rozvoj komunikačních dovedností, podpora přirozené spontaneity
řečového projevu v konkrétních sociálních situacích
Konverzační cvičení pro nácvik základních komunikačních pravidel

- Dbá na kulturu mluveného projevu
- Zapojuje se aktivně do dramatizace
jednoduchého příběhu nebo pohádky

Dramatizace jednoduchého příběhu vycházejícího z nejbližšího
sociálního prostředí s možností využití loutky (maňáska, předmětu)
Možnost komunikace žáků s okolím pomocí alternativních a
augmentativních způsobů
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MKV - uplatňování žádoucích základních
morálních norem ve skupině vrstevníků a ve
vztahu k dospělým
MV - možnost prostřednictvím veřejného
vystoupení rozvíjet své komunikačních
schopnosti

Případná individuální
logopedická péče

Možnost nácviku
alternativních technik
komunikace u žáků
s velkými komunikačními
obtížemi

UČEBNÍ OSNOVY 2. stupeň
1.Vzdělávací oblast:
2.Vzdělávací obor:
3.Vyučovací předmět:

Matematika a její aplikace
Matematika
Počty

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Předmět Matematika zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu důležité místo. Vyučuje se jako samostatný předmět ve
všech ročnících a svým obsahem učiva se prolíná i do ostatních předmětů.
Na 2. stupni se vyučuje ve všech ročnících 3 hodiny týdně. V každém ročníku je jí poskytnuta 1 hodina disponibilní časové
dotace.
Tento předmět je založen na praktických činnostech a dovednostech, které žáci nejčastěji využijí v běžném životě, posiluje
schopnost logického myšlení a prostorové představivosti. Žáci se seznamují se základními matematickými pojmy, symboly, postupy a
způsoby jejich užití. Učí se používat matematické pomůcky včetně kalkulátoru.
Důležitou součástí matematického vzdělávání je osvojení dovedností z geometrie. Žáci poznávají základní geometrické tvary a
tělesa, učí se pečlivosti a přesnosti při měření.
Vzdělávací obsah předmětu Matematika je rozdělen na tematické okruhy:
 Čísla a početní operace
 Závislosti, vztahy a práce s daty
 Základy geometrie
V tematickém okruhu Čísla a početní operace se žáci nadále seznamují s reálnými čísly, osvojují si rozklad čísel, vytváří si
konkrétní představu o číslech, osvojují si postupy základních matematických operací. Jedná se především o sčítání, odčítání, násobení.
Získané dovednosti jsou procvičovány a upevňovány při manipulaci s mincemi a bankovkami.
V tematickém okruhu Závislost, vztahy a práce s daty se žáci nadále učí třídění a seskupování dat podle určitých kritérií,
jejich vzájemných souvislostí a závislostí. Osvojují si a upevňují základy měření, seznamují se s časovými souvislostmi, určují čas,
učí se základní jednotky délky, hmotnosti a obsahu.
V tematickém okruhu Základy geometrie žáci rozeznávají a pojmenovávají základní geometrické útvary, poznávají
geometrická tělesa, která se vyskytují v jejich okolí. Učí se zacházet s geometrickými pomůckami.
Organizace: žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny v kmenové třídě, počítačové učebně nebo na interaktivní tabuli.
Využívají k učení různé formy práce. Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky.
Předmětem Matematika prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova.
Osobnostní a sociální výchova - rozvoj základních dovedností pro vzájemnou spolupráci, utváření vzájemných vztahů ve
třídě.
Multikulturní výchova - žáci jsou vedeni k rozvoji mezilidských vztahů ve škole,v rodině, k toleranci k druhým.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
Žáci
 jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu
 jsou vedeni k pochopení obecně používaných termínů, znaků, symbolů
 jsou vedeni k práci s učebnicemi, učebními materiály a pomůckami
Učitel




vede žáky k nácviku návykových stereotypů učení
vede a motivuje žáka k učení, vytváří takové podmínky a situace v nichž žák zažívá radost a pocit úspěchu
uplatňuje individuální přístup a zohledňuje pomalé pracovní tempo žáka

Kompetence k řešení problémů
Žáci
 učí se řešit zadané úkoly ,využívat návodů a pomůcek vhodných k optimálnímu řešení problémů
 jsou vedeni k žádosti o pomoc při řešení problému
Učitel




nabízí různá řešení problémů
volí vhodné metody a pomáhá žákovi dopracovat se ke správnému postupu a vyřešení problému
řešení určitého problému hodnotí učitel způsobem, který je pro žáka povzbuzující motivující
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Kompetence komunikativní
Žáci
 učí se komunikovat s ostatními přiměřeným, vhodným způsobem
 učí se vyjádřit své myšlenky
Učitel




je pro žáky vzorem kultivovaného projevu
podporuje přátelskou komunikaci mezi spolužáky a žákem a učitelem
nabízí žákům vhodné informační a komunikační prostředky

Kompetence sociální a personální
Žáci
 učí se pracovat ve skupině, zaujímat v ní patřičné místo
 učí se vzájemně si pomáhat při řešení určitých problémů
Učitel




uplatňuje individuální přístup k žákům
vede žáky k společnému hledání optimálního řešení problému
posiluje u žáka sociální chování a sebeovládání, sebedůvěru

Kompetence občanské
Žáci
 učí se využívat osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti
 učí se chránit si své zdraví a zdraví druhých
Učitel



respektuje věkové, intelektové a sociální zvláštnosti žáka
sleduje chování žáků a včas přijímá účinná opatření, netoleruje agresivní chování a nezdvořilé projevy žáků

Kompetence pracovní
Žáci
 učí se základním dovednostem, postupům
 učí se využívat různé pomůcky, techniku při své práci
 seznamují se se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví
Učitel




nabízí vhodné pomůcky, techniky práce
motivuje žáky k další aktivitě
vytváří podnětné prostředí pro práci
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Počty
Ročník: VII.
Časová dotace 3 hodiny týdně
Výstup

- čte, píše a používá číslice v oboru do
100 - dle svých možností
- snaží se používat násobkové řady 10
s pomocí tabulky
- za asistence a s pomocí názoru přičítá
jednociferné číslo
- za asistence a s pomocí názoru odečítá
jednociferné číslo
- snaží se řešit jednoduché slovní úlohy –
dle svých možností
- snaží se pracovat s kalkulátorem
- pomocí názoru a s pomocí určí pojem
polovina, čtvrtina
- snaží se určit čas s přesností na
půlhodiny
- podle svých možností a schopností se
snaží manipulovat s mincemi,
bankovkami

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel do 100
- sčítání, odčítání desítek do 100
- násobky čísla 10
- používání násobkové řady 10 s pomocí tabulky
- přičítání jednociferného čísla k dvojcifernému bez přechodu přes
desítku v oboru do 100
- odčítání jednociferného čísla od dvojciferného bez přechodu přes
desítku v oboru do 100
- řešení jednoduchých slovních úloh

OSV - rozvoj dovedností pro vzájemnou
spolupráci, rozhodování, řešení problémů.
MKV - utváření dobrých vztahů ve třídě

I - výukové programy
- práce s kalkulátorem
Závislosti, vztahy a práce s daty
- praktické seznamování s pojmem polovina, čtvrtina
- určování času - čtvrthodina, půlhodina

PŘ - režim dne
VL - čas

- mince 1, 2,10, 20, 50 Kč, bankovky

- snaží se doplňovat údaje do jednoduché - doplňování údajů do jednoduchých tabulek
tabulky
- dle svých možností rozliší základní
jednotky délky a hmotnosti - metr,
kilogram
- určuje geometrické tvary podle svých
možností a schopností
- snaží se používat pravítko při rýsování
přímky, úsečky
- snaží se změřit délku úsečky

- měření, vážení - jednotky délky a hmotnosti
TV - měření délky skoku, hodu, hřiště
PV - příprava pokrmů, vážení
Základy geometrie
- čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník
- přímka, úsečka
- rýsování přímky, úsečky, označení
- měření délky úsečky

VV - kresba, malba
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Poznámky

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Počty
Ročník: VIII.
Časová dotace 3 hodiny týdně
Výstup

- čte, píše a používá číslice v oboru do
100 - dle svých možností
- podle svých možností a schopností se
snaží písemně sčítat a odčítat
dvojciferná čísla bez přechodu desítky
- snaží se používat násobkové řady 2, 10
s pomocí tabulky
- snaží se řešit jednoduché slovní úlohy dle svých možností
- podle svých možností a
- schopností se orientuje na číselné ose
- snaží se při řešení příkladů využívat
kalkulátor
- snaží se určit čas dle svých možností a
schopností
- snaží se zvládat početní úkony s penězi

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel do 100
-sčítání dvou dvojciferných čísel bez přechodu desítky v oboru do
100 písemně
- odčítání dvou dvojciferných čísel bez přechodu desítky v oboru do
100 písemně
- násobky čísla 2
- používání násobkové řady 2, 10 s pomocí tabulky
- řešení jednoduchých slovních úloh

OSV - rozvoj dovedností pro vzájemnou
spolupráci, rozhodování, řešení problémů
MKV - utváření dobrých vztahů ve třídě

I - výukové programy
- orientace na číselné ose
- práce s kalkulátorem
Závislosti, vztahy a práce s daty
- orientace v čase
- mince 1, 2, 10, 20, 50 Kč, bankovky - početní úkony s penězi
PV - nakupování

- doplňuje údaje v tabulce dle svých
možností a schopností
- dle svých možností rozliší základní
jednotky délky a hmotnosti - metr,
kilogram
- snaží se znázornit a pojmenovat
základní rovinné útvary
- pojmenuje nebo ukáže přímku a úsečku
- snaží se rýsovat přímky, úsečky
- snaží se změřit délku úsečky

- doplňování údajů v tabulce
- měření, vážení - jednotky délky a hmotnosti
PV - práce s domácnosti, příprava pokrmů,
vážení
Základy geometrie
- čtverec obdélník, kruh, trojúhelník - znázornění a pojmenování
- přímka, úsečka
- rýsování přímky, úsečky, označení
- měření délky úsečky

PV - různé tvary materiálů, různé délky
VV - kresba, malba
TV - měření délky
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Poznámky

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Počty
Ročník: IX.
Časová dotace 3 hodiny týdně
Výstup

- čte, píše a používá číslice v oboru do
100 - dle svých možností a schopností
- podle svých možností a schopností se
snaží sčítat a odčítat písemně
dvojciferná čísla bez přechodu desítky
s použitím názoru

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel do 100
- sčítání dvojciferných čísel bez přechodu desítky v oboru do 100
písemně
- odčítání dvou dvojciferných čísel bez přechodu desítky v oboru do
100 písemně

- násobky čísla 5
- používání násobkové řady 2, 5, 10 s pomocí tabulky
- řešení jednoduchých slovních úloh a praktických příkladů
- snaží se řešit jednoduché slovní úlohy – - orientace na číselné ose
dle svých možností a schopností
- snaží se používat násobkové řady 2, 5,
10 s pomocí tabulky

- snaží se při řešení příkladů využívat
kalkulátor
- snaží se určit čas
- dle svých možností rozliší a snaží se
užívat jednotky délky, hmotnosti, času,
objemu
- snaží se zvládat početní úkony s penězi
- doplňuje údaje v tabulce

- snaží se znázornit a pojmenovat
základní rovinné útvary
- snaží se používat základní rýsovací
pomůcky
- snaží se rýsovat přímky, úsečky
- snaží se změřit a porovnat délku úsečky
- snaží se poznat a pojmenovat základní
geometrická tělesa

OSV - rozvoj dovedností pro vzájemnou
spolupráci, rozhodování, řešení problémů
MKV - utváření dobrých vztahů ve třídě,
tolerance

I - výukové programy

- práce s kalkulátorem
Závislosti, vztahy a práce s daty
- orientace v čase
- jednotky délky, času, hmotnosti, objemu
PV - práce v domácnosti
- početní úkony s penězi
- doplňování údajů v jednoduché tabulce
Základy geometrie
- čtverec obdélník, kruh, trojúhelník - znázornění a pojmenování

- přímka, úsečka
- rýsování přímky, úsečky, označení
- měření a porovnávání délky úsečky
- seznámení s prostorovými útvary - krychle, koule, válec
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TV - měření délky

Poznámky

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Počty
Ročník: X.
Časová dotace 3 hodiny týdně
Výstup

- čte, píše a používá číslice v oboru do
100 - dle svých možností,
- s pomocí počítá do 1000 po 100
- orientuje se na číselné ose dle svých
možností a schopností
- za pomoci názoru porovnává čísla do
1000
- dle svých možností a schopností
písemně sčítá a odčítá dvojciferná čísla
do 100 bez přechodu přes desítku s
využitím názoru
- snaží se používat násobkové řady 2, 5,
10 s pomocí tabulky
- snaží se řešit jednoduché slovní úlohy –
dle svých možností
- snaží se při řešení příkladů využívat
kalkulátor
- snaží se určit čas
- snaží se zvládat početní úkony s penězi
- doplňuje údaje v tabulce
- dle svých možností rozliší a snaží se
užívat jednotky délky, hmotnosti, času,
objemu
- snaží se používat základní rýsovací
pomůcky
- snaží se znázornit a pojmenovat
základní rovinné útvary
- snaží se rýsovat přímky, úsečky,
rozeznat je, označit je
- snaží se změřit a porovnat délku úsečky
- snaží se poznat a pojmenovat základní
geometrická tělesa
- snaží se pracovat s kružítkem

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel do 1000
- numerace do 1000 po 100 - číselná řada

OSV - rozvoj základních dovedností pro
vzájemnou spolupráci, rozhodování, řešení
problémů

- orientace na číselné ose
- porovnávání čísel do 1000 s názorem

MKV - utváření dobrých vztahů ve třídě
- písemné sčítání, odčítání v oboru do 100

- násobení čísel 2, 5, 10

I - výukové programy

- řešení jednoduchých slovních úloh a praktických příkladů
- práce s kalkulátorem

PV - práce v domácnosti

Závislosti, vztahy a práce s daty
- orientace v čase
- početní úkony s penězi
- doplňování údajů v jednoduché tabulce
- seznámení s digitálním zápisem času
- jednotky délky, času, hmotnosti, objemu
Základy geometrie
- čtverec obdélník, kruh, trojúhelník, kružnice, kruh
- znázornění a pojmenování
- přímka, úsečka
- rýsování přímky, úsečky, označení
- měření a porovnávání délky úsečky
- seznámení s prostorovými útvary - krychle, koule, válec
- práce s kružítkem
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TV - měření délky

Poznámky

UČEBNÍ OSNOVY 2.stupeň
1.Vzdělávací oblast:
2.Vzdělávací obor:
3.Vyučovací předmět:

Informační a komunikační technologie
Informatika
Práce na počítači

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Předmět Informatika se vyučuje na 2. stupni od 7. do 10. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně v každém z ročníků. Výuka bude
probíhat ve specializované učebně výpočetní techniky.
Předmět na 2. stupni navazuje na učivo 5. a 6. ročníku 1. stupně. Zahrnuje základy práce s osobním počítačem a jeho základním
programovým vybavením, zejména s textovým editorem (psaní jednoduchých slov, vět) a speciálními výukovými a vzdělávacími
programy. Podle možností a schopností žáků i základní ovládání mobilního telefonu, práce s webovými prohlížeči, e-mailem,
tiskárnou, kopírkou.
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje žákům ZŠ speciální, seznámit se základními funkcemi
počítače, dosáhnout základní úrovně uživatelské gramotnosti. Pro tyto žáky má PC technika nezastupitelné místo. Takto získané
dovednosti se pro žáky stávají výhodou v praktickém životě a usnadňují jim způsob komunikace.
Do obsahu předmětu Informační a komunikační technologie jsou zařazena tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova - důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů - rozvíjí důslednost, vytrvalost,
schopnost sebekontroly, pravidla komunikace, práce v týmu
Enviromentální výchova - zdroj informací o životním prostředí, o vlivu člověka na přírodu, životní prostředí
Multikulturní výchova - komunikace s lidmi, lidské vztahy
Mediální výchova - vnímání mediálních sdělení, zábava, reklama, kultura a media a jejich vliv na společnost
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
Žáci
 ovládají elementární způsoby práce s osobním počítačem
 dle svých možností a schopností uplatňují získané dovednosti v praktických situacích
Učitel




vede žáky k zdokonalování čtení a psaní
učí žáky využívat osobní počítač jako prostředek komunikace
vede žáky ke schopnosti třídit, zařazovat a vyhodnocovat informace nalezené prostřednictvím osobního počítače

Kompetence k řešení problémů
Žáci
 se snaží překonávat své problémy přiměřeně svým možnostem
 ví, kde a jak najdou pomoc při řešení problémů
 dle svých individuálních možností a schopností dokáží nalezená řešení uplatit v praxi
Učitel




nabízí možnosti řešení problémů
učí žáky řešit problémy pomocí nápodoby a vlastních zkušeností
vede žáky k samostatnosti při řešení problémů

Kompetence komunikativní
Žáci
 rozumí sdělení a reagují na ně přiměřeně svým možnostem
 využívají pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky
 chápou jednoduché texty, záznamy a obrazové materiály
 dle svých možností zvládají jednoduchou formu písemné komunikace
Učitel




nabízí žákům běžné informační i komunikační prostředky
ukazuje žákům možnosti využití komunikace prostřednictvím osobního počítače a dalších komunikačních prostředků
ukazuje možnosti přiměřené komunikace
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Kompetence sociální a personální
Žáci
 uvědomují si nebezpečí psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby
 orientují se v prostředí ve kterém žijí
 žáci se učí navazovat vztahy s druhými pomocí osobního počítače a dalších komunikačních prostředků
Učitel




uplatňuje individuální přístup k jednotlivým žákům
učí žáky rozpoznávat nevhodná a riziková sdělení
pomáhá žákům rozvíjet svou osobnost

Kompetence občanské
Žáci
 využívají osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti
 dodržují základní společenské normy a pravidla soužití
Učitel



respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka
napomáhá žákům zapojit se v rámci možností do společnosti prostřednictvím osobního počítače a dalších komunikačních
prostředků

Kompetence pracovní
Žáci
 dodržují pravidla bezpečného používání technických zařízení
 soustředí se na pracovní výkon a vytrvají při jeho plnění
 pracují podle naučeného pracovního postupu
 zvládá základní operace a postupy při práci s komunikačními technologiemi a osobním počítačem
Učitel





vede žáky k psychohygieně při používání osobního počítače
vede žáky ke správnému vyjadřování při telefonickém rozhovoru
chválí žáky za odvedenou práci
vytváří podnětné prostředí pro rozvoj žáků
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Práce na počítači
Ročník: VII. - VIII.
Časová dotace 1 hodina týdně v každém z ročníků
Výstup

- seznámí se s menu Start
- seznámí se s programy dodávanými s
Windows
- je seznámen s nutností ochrany dat
před zneužitím
- orientuje se na klávesnici a s pomocí
napíše jednoduchý text
- (slova, jméno své a svých blízkých,
jednoduché věty)
- seznámí se s možností úpravy textu s
vlastnostmi a úpravou písma

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Software, operační systém Windows
Menu Start
Hlavní panel Windows
Programy dodávané s Windows
Plocha Windows
Práce s oknem složky či programu
antivirová ochrana
Práce s košem

Výukové programy pro různé předměty
VDO - SW pirátství

Textové editory
Práce v textovém editoru Word

Čj, M - prohloubení znalostí ze vzdělávacích
předmětů
VL, PŘ - výukové programy
EV - získávání a prohlubování informací o
přírodě a životním prostředí

- seznámí se s Internetem a
vyhledáváním na Internetu
- s pomocí vyhledá konkrétní www
stránku

Počítačové sítě, Internet
Vyhledávání dat na Internetu, oblíbené stránky Internetu

MV - kritický přístup k informacím,
rozpoznání potenciálně škodlivých a
nebezpečných sdělení
OSV - komunikace a její pravidla

Grafika
Programy na malování
- najde a spustí malování v nabídce
Start
- dle předlohy namaluje jednoduché
geometrické tvary
- s pomocí upraví namalovaný tvar ( styl
štětce, barva)
Hardware
Vstupní a výstupní zařízení (monitor, klávesnice, myš, tiskárna)
- seznámí se s běžnými součástmi
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OSV - kreativita
M - prohloubení znalostí ze vzdělávacích
předmětů

Poznámky

počítače a s jejich rozdělením na
vstupní a výstupní zařízení
Komunikační technologie
Mobilní telefon
- seznámí se s mobilním telefonem
- s pomocí přijme a ukončí hovor
- dle svých možností a schopností napíše
a odešle jednoduchou SMS

OSV - komunikace a její pravidla
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Práce na počítači
Ročník: IX. - X.
Časová dotace 1 hodina týdně v každém z ročníků
Výstup

- orientuje se v menu Start
- s pomocí využívá programy dodávané
s Windows

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Software, operační systém Windows
Menu Start
Hlavní panel Windows
Programy dodávané s Windows
Plocha Windows
Práce s oknem složky či programu
antivirová ochrana
Práce s košem

Výukové programy pro různé předměty

Čj, M - prohloubení znalostí ze vzdělávacích
předmětů

- dle svých možností napíše a upraví
vzhled dokumentu
- s pomocí upraví vzhled stránky

Textové editory
Práce v textovém editoru Word
Psaní jednoduchých textů na klávesnici

- dokáže spustit internetový prohlížeč
- seznámí se s nejběžnějšími
internetovými vyhledávači (Google,
Seznam, Centrum)
- dle zadání vyhledá konkrétní www
stránku
- seznámí se s elektronickou poštou
- snaží se namalovat jednoduchý
obrázek
- s použitím nástrojů obrázek upraví
- pojmenuje běžné součásti počítače a
rozdělí je na vstupní a výstupní
zařízení
- určí k čemu běžné součásti počítače
slouží
- dle svých možností a schopností
používá mobilní telefon ( přijmutí a
ukončení hovoru)
- pokouší se mobilní telefon správně
zapnout a vypnout
- s pomocí napíše krátkou SMS

Počítačové sítě, Internet
EMV - získávání a prohlubování informací o
Vyhledávání dat na Internetu
přírodě a životním prostředí
Oblíbené stránky Internetu
Orientace na stránkách nejběžnějších vyhledávačů (Google, VL, PŘ - výukové programy
Seznam, Centrum)
Elektronická pošta
MV - kritický přístup k informacím, ověřování
zdrojů, rozpoznání potenciálně škodlivých a
Grafika
nebezpečných sdělení
Programy na malování
OSV - komunikace a její pravidla
OSV - kreativita
Hardware
Vstupní a výstupní zařízení (monitor, klávesnice, myš, tiskárna)
Komunikační technologie
Mobilní telefon
OSV - komunikace a její pravidla
MV - rozpoznání potenciálně škodlivých a
nebezpečných sdělení
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Poznámky

UČEBNÍ OSNOVY 2.stupeň
1.Vzdělávací oblast:
2.Vzdělávací obor:
3.Vyučovací předmět:

Člověk a společnost
Vlastivěda
Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět Vlastivěda má významnou roli v přípravě žáků na občanský život. Utváří a rozvíjí osobnost žáků po stránce
mravní, formuje jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života a pomáhá jim orientovat se v mezilidských vztazích. U
žáků se formují sociální dovednosti a postoje důležité v občanském životě. Součástí vzdělávání je výchova k toleranci, respektování
lidských práv, k úctě a ochraně přírodního prostředí a kulturních hodnot.
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Obsah vyučovacího předmětu vlastivěda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Poskytuje žákům základní poznatky o
vývoji lidstva, i vlastního národa, seznamuje je s nejvýznamnějšími osobnostmi a historickými událostmi, které ovlivnily život v
minulosti a mají význam pro současnost. Zaměřuje se na formování osobnosti žáků po stránce citové a volní a na rozvíjení
kognitivních funkcí tak, aby jejich začleňování do společenských vztahů bylo co nejúspěšnější. Vyučovací předmět Vlastivěda je
povinným vyučovacím předmětem pro žáky 2. stupně v 7. - 10. ročníku. Vyučuje se v časové dotaci 2 hodiny týdně. Výuka je
realizována převážně v kmenových třídách s využitím didaktických i audiovizuálních pomůcek, ale i formou exkurzí, vlastivědných
vycházek a praktických cvičení.
Obsah předmětu je rozdělen do témat:





Historie našeho národa
Člověk ve společnosti
Poznatky o společnosti
Péče o občana

Vzdělávací obor Vlastivěda je úzce spjat s vyučovacími předměty:
Český jazyk a literatura - práce s vlastivědným textem, čtení mapy, plánu města, psaní adresy a krátké korespondence, popis a
vyprávění pomocí obrázků, dramatizace, seznámení s literárním pojmem - pověst, pohádka, spisovatel, kniha
Matematika - procvičování číslic psaním letopočtů a dat významných dnů, geometrie - rýsování přímky (seznámení s časovou osou)
Informatika - vyhledávání informací a obrázků k daným tématům vlastivědy na internetu, využívání výukových programů dle
možností školy
Přírodověda - učivem Vlastivědy prostupuje téma - základní poznatky ze zeměpisu
Pracovní výchova - řemeslná výroba ve školních dílnách, péče o zevnějšek a okolní prostředí
Výtvarná výchova - významné osobnosti (Trnka, Čapek, Lada)
Hudební výchova - významné osobnosti našich dějin, česká státní hymna
Výuka Vlastivědy směřuje k:
 získávání základních poznatků o minulosti a současnosti naší země
 poznávání postupné změny způsobu života lidí
 poznávání historických a kulturních památek v nejbližším okolí
 zvládání přiměřeně náročných situací běžného života
 osvojení základů společenského chování, soužití s ostatními lidmi a pozitivních mezilidských vztahů
 vyjadřování vlastních myšlenek, postojů a potřeb, nacházení své role ve společnosti
 úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům
 rozvíjení respektu ke kulturním, náboženským a jiným odlišnostem lidí, skupin a různých společenství
 pochopení práv a povinností občanů, k rozpoznání protiprávního jednání a vědomí jeho důsledků
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV - rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a seberealizace, psychohygiena, poznávací schopnosti,
mezilidské vztahy, komunikace, spolupráce a soutěživost, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika
MKV - lidské vztahy (právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, udržovat tolerantní vztahy, uplatňovat principy
slušného chování, rozvíjet všestrannou harmonickou osobnost)
VEGS - objevujeme Evropu a svět (naše vlast a Evropa, evropské krajiny, Evropa a svět), jsme Evropané (Evropská unie)
VDO - občanská společnost a škola (škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická
atmosféra a demokratické vztahy ve škole, způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy,
spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci), občan, občanská společnost a stát (občan jako člen společnosti, Listina
základních práv a svobod, úloha občana v demokratické společnosti, principy soužití s minoritami)
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
Žáci
 snaží se o koncentraci pozornosti na učení
 seznamují se s učebními pomůckami a materiály a učí se je využívat při výuce i v praktickém životě
 chápou pochvalu jako motivaci k dalšímu učení
Učitel





vede žáky k odpovědnosti za jeho vzdělávání
motivuje žáky k učení, vytváří takové podmínky a situace, v nichž žák zažívá radost a pocit úspěchu
učí žáky uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích
uplatňuje individuální přístup, možnosti a schopnosti každého žáka a zohledňuje pomalé pracovní tempo

Kompetence k řešení problémů
Žáci
 snaží se překonávat problémy přiměřeně ke svým možnostem a nenechají se při řešení problému odradit nezdarem
 ví, na koho se můžou obrátit o pomoc při řešení problémů
 učí se řešit problémy a na základě získaných zkušeností některým problémům předcházet
Učitel





pomáhá žákům odbourat strach z problému
učí žáky některým problémům předcházet
navozuje praktické problémové úlohy a situace, učí žáky prakticky problémy řešit
podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů

Kompetence komunikativní
Žáci
 komunikují s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
 aktivně se zapojují do komunikačních her a cvičení
 učí se vyjádřit bez obav své názory, pocity, prožitky a nálady
 seznamují se s různými komunikačními prostředky
 učí se využívat získané komunikační dovednosti k vytváření sociálních vztahů
Učitel






je pro žáky vzorem kultivovaného projevu
podporuje přátelskou komunikaci mezi spolužáky a žákem a učitelem
při výuce využívá různé komunikační prostředky a zařazuje dramatizaci, vhodné hry a cvičení na rozvoj komunikačních
dovedností
učí žáky zvládnout jednoduchou formu písemné komunikace
vede žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí

Kompetence sociální a personální
Žáci
 mají základní představu o vztazích mezi lidmi
 podílejí se na jednoduchých sociálních aktivitách
 uplatňují základní návyky společenského chování
 navazují a udržují vztahy s vrstevníky
 rozpoznávají nevhodné a rizikové chování, jsou seznámeni s jeho možnými důsledky
Učitel






podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují
učí žáky pracovat v týmu a průběžně monitoruje sociální vztahy ve třídě
netoleruje projevy neslušného chování, používání vulgarismů, urážek a provokací
učí žáky vytvářet vztahy potřebné k integraci do společnosti
seznamuje žáky s možnými důsledky nevhodného a rizikového chování

Kompetence občanské
Žáci
 využívají osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti
 učí se znát a dodržovat práva a povinnosti občanů
 učí se tolerantnímu chování a jednání a dodržování základních společenských norem
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Učitel








chrání své zdraví a zdraví druhých
vede žáky k vzájemné úctě, empatii a altruismu
zařazuje do výuky preventivní programy sociálně patologických jevů
využívá poradenských služeb odborníků (výchovný poradce, SPC, policie ČR)
seznamuje žáky s právy a povinnostmi občanů
vede žáky k odpovědnosti za své zdraví a zdraví druhých
vytváří u žáků kladný vztah k přírodě a vede je k ochraně životního prostředí
učí žáky jak se chovat v krizových situacích, využívá audiovizuálních pomůcek

Kompetence pracovní
Žáci

mají osvojené hygienické návyky, dle svých možností zvládají sebeobsluhu

snaží se zvládat základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých pracovních činnostech

plní úkoly podle zadaných jednoduchých instrukcí

snaží se dokončit započatou práci

dodržují zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce podle naučených stereotypů

učí se pracovat v týmu, využívat moderní pomůcky a techniku
Učitel








vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci
vytváří podnětné a tvořivé prostředí
podává stručné a srozumitelné instrukce, vždy doplněné názornou ukázkou
vede žáka k tomu, aby svou práci dokončil
umožňuje každému žákovi zažít úspěch
toleruje pomalé pracovní tempo
předchází úrazům vhodnými preventivní programy
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Vlastivěda
Ročník: VII.
Časová dotace 2 hodiny týdně
Výstup

- rozpozná rozdíly ve způsobu života
pravěkých a současných lidí pomocí
názorných pomůcek

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy
OSV - rozvoj schopností poznávání
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti,
komunikace,mezilidské vztahy, spolupráce

Historie našeho národa
Pravěk, život v pravěku, tlupy

ČJ - popis obrázků života pravěkých lidí
- dle svých individuálních schopností
podle obrázků popíše život Slovanů
- je seznámen s prvními státními útvary
na našem území (rody, knížectví)
- je seznámen s významem věrozvěstů
pro šíření křesťanství a písma
- popíše rodinu a její příslušníky
- dle svých možností uvede základní
funkci rodiny a školy
- rozliší role rodinných příslušníků
- je seznámen se svými právy a
povinnostmi
- používá vhodné způsoby chování a
komunikace v různých situacích
- seznamuje se s pojmy - obec, region,
kraj
- určí základní rozdíly vesnice a města
- má základní informace o obci a krajině,
ve které žije
- je seznámen se zajímavými místy obce,
regionu, kraje
-

pojmenuje zemi, ve které žije
zná název hlavního města
ukáže prezidenta ČR
dle svých možností určí jeho jméno
rozpozná státní vlajku

Starověk, rodová společnost
Slované, praotec Čech, knížectví
Pověsti, legendy
Konstantin a Metoděj, křesťanství, písmo

PV - práce s keramickou hlínou

Člověk ve společnosti
Rodina a škola - opakování učiva 6. ročníku
- funkce a struktura rodiny odpovědnost rodičů za výchovu dětí
- úcta k rodičům, prarodičům, ke všem lidem
Škola
- práva a povinnosti žáků, vztahy a komunikace ve škole
- zařízení školy, ochrana školního majetku

OSV - sebepoznání, mezilidské vztahy,
komunikace, řešení problémů
VV - kresba, malba rodiny, školy
MKV - vzájemné respektování a tolerance,
společné aktivity a spolupráce

Obec, region, kraj
- orientace v obci (továrny, kulturní a přírodní památky, pohoří, řeky, I - vyhledávání zajímavých informací k danému
nejbližší velké město, doprava, nákupy, služby)
tématu
- regionální zvyky a pověsti

OSV - psychohygiena, mezilidské vztahy,
komunikace, řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, hodnoty, postoje

Poznatky o společnosti
ČR
- hlavní město Praha
- prezident republiky
- státní symboly (vlajka)

PŘ - ČR, hlavní město
HV - státní hymna
VV - kresba, malba státní vlajky
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Poznámky

Muzeum - pravěk, nálezy

- seznamuje se se základními právy a
povinnostmi občana ČR
- je obeznámen s právy dítěte a jeho
ochranou
- je upozorněn na nevhodné chování vůči
dětem
- snaží se vhodně využívat volný čas
- je seznámen s kulturními a sportovními
institucemi a organizacemi v místě
bydliště a školy
- chrání své zdraví zdravým životním
stylem
- dle svých možností rozpozná nebezpečí
ohrožení sociálně patologickými jevy

Práva a povinnosti občana ČR
- práva a povinnosti
- práva dítěte a jeho ochrana
- týrané a zneužívané dítě

MKV - vzájemné respektování a tolerance,
společné aktivity a spolupráce

Péče o občana
Člověk a volný čas
- kultura (kina, divadla, koncerty, výstavy, muzea) - sport ( aktivní a
pasivní), sportovní organizace a instituce
- volnočasové aktivity (ruční práce, sběratelství, kutilství apod.)
- prázdniny, dovolená
- nevhodné využívání volného času
- ohrožení sociálně patologickými jevy, nebezpečí drog
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HV - poslech hudby, koncerty, muzikoterapie,
tanec
VV - výstavy výtvarného umění, arteterapie,
námětová kresba, malba
TV - druhy sportů, TV instituce a organizace

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Vlastivěda
Ročník: VIII.
Časová dotace 2 hodiny týdně
Výstup

- je seznámen s vybranými významnými
osobnostmi našich dějin (Karel IV.)
- je seznámen s prvními státními útvary
na našem území (království, císařství)
- dle svých individuálních schopností
podle obrázků ukáže rozdíly mezi
hradem a zámkem
- pomocí názorných pomůcek rozpozná
rozdíly mezi životem v hradu a na
zámku
- seznámí se s vybranými objevy
novověku
- snaží se poznat hodnoty přátelství a
mezilidských vztahů
- je ohleduplný k rodičům, ke starým a
nemocným lidem
- snaží se rozpoznat projevy
nepřiměřeného chování a respektovat
základní pravidla společenského
chování
- toleruje názory a zájmy druhých
- dle svých možností rozliší pojmy - obec,
region, kraj
- je seznámen s veřejnými zařízeními a
úřady obce
- pomocí obrázků rozezná národní zvyky
a obyčeje
- je seznámen s vybranými regionálními
pověstmi

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Opakování učiva 7. ročníku
Historie našeho národa
Středověk, hrady, království
Karel IV.

OSV - rozvoj schopností poznávání,
komunikace, mezilidské vztahy, spolupráce
VV - kresba/malba hradu, zámku

I - vyhledávání informací a obrázků k danému
Novověk, zámky, objevy (parní stroj, balony, letadla, auta,elektřina), tématu
císařství
Člověk ve společnosti
Rodina a škola
- pomáháme starým, nemocným a postiženým spoluobčanům
- úcta k rodičům, ke stáří
Škola
- vztahy ve škole, základní pravidla společenského chování

OSV - rozvoj schopností poznávání,
mezilidské vztahy, komunikace, spolupráce,
hodnoty, postoje
MKV - vzájemné respektování a tolerance,
společné aktivity a spolupráce, sociální a
pedagogická interakce

- rovnocennost a rovnoprávnost v soužití a ve vzdělávání
Obec, region, kraj
- veřejná zařízení a úřady (obecní a městský úřad, pošta, nádraží,
zdravotnictví, policie, hasiči)

PŘ - základní poznatky ze zeměpisu

- národní zvyky a obyčeje, regionální pověsti
ČJ - literární výchova (pověst)
PV - národní zvyky - zdobení kraslic, výroba
vánočních ozdob, pečení cukroví
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Poznámky

-

pojmenuje zemi, ve které žije
zná název hlavního města
ukáže prezidenta ČR
dle svých možností určí jeho jméno
rozpozná státní hymnu, vlajku, je
seznámen se státním znakem
je seznámen se základními právy a
povinnostmi občanů
ví, kde vyhledat pomoc v případě
ohrožení fyzického i psychického zdraví
má povědomí o existenci a významu
dokumentů občana ČR
je poučen o jejich důležitosti a
upozorněn na nebezpečí zneužití

- dle svých možností zdůvodní význam
vzdělání
- je seznámen s možnostmi vzdělávání
v ČR
- připravuje se pro profesní uplatnění
rozvíjením základních vědomostí,
dovedností a návyků

Poznatky o společnosti
ČR
- hlavní město Praha
- prezident republiky
- státní symboly (vlajka, hymna, znak)
MKV - vzájemné respektování a tolerance,
společné aktivity a spolupráce, sociální a
pedagogická interakce
VV - kresba rodiny, kresba začarované rodiny
(diagnostická metoda)

Šikana, diskriminace, protiprávní jednání
Právní dokumenty občana (rodný list, občanský průkaz)
Péče o občana
vzdělávání v ČR (právo na vzdělání, význam vzdělání)

PV - praktická příprava pro profesní uplatnění
ČJ, M - význam gramotnosti pro profesní
uplatnění

Příprava pro profesní uplatnění
- úcta k lidské práci a jejím produktům
- různé profese
- čím bych chtěl/a být, reálné možnosti pracovního uplatnění
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I - sekundární gramotnost - schopnost
vyhledávat informace, práce s internetem,
vyhledávání informací o možnostech pracovního
uplatnění (agentury podporovaného
zaměstnávání, chráněná pracoviště)

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Vlastivěda
Ročník: IX.
Časová dotace 2 hodiny týdně
Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy
OSV - rozvoj schopností poznávání, mezilidské
vztahy, spolupráce, hodnoty, postoje

Historie našeho národa
1. světová válka a její důsledky
- je seznámen s pojmem válka a jejími
důsledky
Vznik 1. československého státu, republika
- má základní poznatky z období počátku
českého státu
- je seznámen s prvními státními útvary na
našem území ( republika)
První čs. prezident T. G. Masaryk
- je seznámen s vybranými významnými
osobnostmi našich dějin (T.G. Masaryk)
- uplatňuje vhodné způsoby chování a
vystupování v různých společenských
situacích
- ukáže na obrázku zajímavá místa a
významné osobnosti obce, regionu, kraje
- má základní informace o obci a krajině,
ve které žije
- ukáže, rozezná a dle svých schopností
vysvětlí některé významné národní zvyky,
obyčeje
- zná jméno státu, hlavní město, státní
symboly, jméno prezidenta
- zná význam dokumentů občana ČR, má
povědomí o jejich důležitosti i nebezpečí
jejich zneužití
- je seznámen se základními právy a
povinnostmi dětí a mládeže
- dle svých možností si uvědomuje rizika a
důsledky protiprávního jednání
- objasní základní funkci peněz

MKV - vzájemné respektování a tolerance,
společné aktivity a spolupráce, sociální a
pedagogická interakce
VEGS - objevujeme Evropu a svět, jsme
Evropané

Člověk ve společnosti
Pravidla společenského chování

I - vyhledávání informací a obrázků k danému
tématu

Obec, region, kraj
- zajímavosti a významné osobnosti obce

OSV - rozvoj schopností poznávání, mezilidské
vztahy, komunikace, spolupráce, hodnoty,
postoje

- národní zvyky a obyčeje, regionální pověsti

ČJ - literární výchova (čtení článků na téma naše
vlast, básně klasiků o přírodě, krásách naší
krajiny)

Poznatky o společnosti
ČR
- státní symboly, prezident republiky
- Státní občanství, právní dokumenty občana (rodný list, občanský
průkaz, pas)
- Listina základních práv a svobod, Ústava ČR
- Práva a povinnosti dětí a mládeže
- protiprávní jednání, trestná činnost dětí a mládeže
- druhy trestné činnosti a postihy
Péče o občana
Peníze a jejich funkce, zdroje příjmů
- nakupování

MKV - vzájemné respektování a tolerance,
společné aktivity a spolupráce, sociální a
pedagogická interakce
OSV - mezilidské vztahy, komunikace, řešení
problémů, hodnoty, postoje, praktická etika
MKV - vzájemné respektování a tolerance,
společné aktivity a spolupráce
VDO - občan, občanská společnost a stát
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Poznámky

- seznamuje se s hospodařením s penězi
(spoření, půjčka)
- je seznámen s možnostmi sociální péče a
podpory pro občany se speciálními
potřebami
- v případě potřeby má povědomí o
existenci služeb pomáhajících organizací
- připravuje se pro profesní uplatnění
rozvíjením základních vědomostí,
dovedností a návyků
- učí se reálně zhodnotit své možnosti
pracovního uplatnění

Hospodaření s penězi (příjem, výdej, spoření)
- půjčky (výhody, rizika)
Zdravotní a sociální péče (systém zdravotní péče zdravotní a sociální
pojištění, sociální zabezpečení orgány a instituce zdravotní a sociální
péče)
Pomáhající organizace (asistenční a pečovatelské služby, sociální
poradenství)
Příprava pro profesní uplatnění
- úcta k lidské práci a jejím produktům
- vybrané profese
- čím bych chtěl/a být, reálné možnosti pracovního uplatnění
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M - manipulace s penězi, hodnota peněz
MKV - vzájemné respektování a tolerance
I - vyhledávání institucí a organizací, které
poskytují podporu a péči osobám se speciálními
potřebami - poznávání důležitých webových
adres k danému tématu

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Vlastivěda
Ročník: X.
Časová dotace 2 hodiny týdně
Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy
OSV - poznávací schopnosti, spolupráce a
komunikace, mezilidské vztahy

Opakování učiva 9.ročníku
- je seznámen s pojmem 2. světová válka
a její jejími důsledky
- je obeznámen s událostmi vzniku
poválečného čs. státu
- dle svých možností má představu o
významných historických událostech
v naší zemi
- je seznámen s prvními státními útvary
na našem území (republika - totalita,
demokracie)
- dle svých možností má představu o
společenství EU
- respektuje základní pravidla
společenského soužití
- toleruje názory a zájmy minoritních
skupin ve společnosti
- rozezná nebezpečí rasismu a projevy
vandalismu dle svých možností
- rozezná hodnoty přátelství a
mezilidských vztahů
- rozezná některé významné osobnosti a
státní svátky

- zná státní symboly, jméno prezidenta
- je seznámen se státními orgány a
institucemi, jejich významem - dle
svých možností zná hlavní představitele

Historie našeho národa
2. světová válka, její důsledky

MKV - vzájemné respektování a tolerance,
společné aktivity a spolupráce, sociální a
pedagogická interakce

Poválečné Československo, totalita

VEGS - objevujeme Evropu a svět, jsme
Evropané
I - vyhledávání informací a obrázků k danému
tématu

Vznik ČR demokracie, Václav Havel
Vstup ČR do EU

OSV - mezilidské vztahy, spolupráce a
komunikace, sebepoznání, řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje,
praktická etika

Člověk ve společnosti
Pravidla společenského chování a soužití
- společenské vystupování, pozdrav, oděv
- muži a ženy ve společnosti
- národnostní menšiny (zvyky, tradice, kultura)

MKV
- vzájemné respektování a tolerance,
spolupráce, sociální a pedagogická interakce

Mezilidské vztahy a komunikace ve společnosti
VDO - občanská společnost a škola, občan,
občanská společnost a stát

Naše vlast
- významné osobnosti ( prezidenti)
- významné události (státní svátky)
Poznatky o společnosti
ČR
- státní symboly, prezident republiky
- státní orgány a instituce a jejich význam (Parlament, vláda, soudy,
policie)
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Poznámky

Parlamentu a Vlády ČR
- zná význam dokumentů občana ČR,
má povědomí o jejich důležitosti i
nebezpečí jejich zneužití
- je obeznámen s právy a povinnostmi
občanů
- je seznámen se společenstvím EU a
jejím významem pro ČR
- má povědomí o významu pracovního
uplatnění a zaměstnanosti pro svoji
osobu i pro společnost
- je seznámen s pojmy kvalifikace,
rekvalifikace, nezaměstnanost
- je seznámen se službami pomáhajících
organizací v nejbližším okolí

- je seznámen s nabídkou možností další
profesní přípravy a následného
pracovního uplatnění

Právní dokumenty (rodný list, občanský průkaz, pas, oddací list)

MKV - vzájemné respektování a tolerance,
spolupráce, sociální a pedagogická interakce
PŘ - státy EU

Práva a povinnosti občana ČR
MKV - vzájemné respektování a tolerance,
společné aktivity a spolupráce

EU, ČR v EU

VDO - občan, občanská společnost a stát

Péče o občana
pracovní uplatnění, odměna za práci

PV - praktická příprava pro profesní uplatnění
kvalifikace, rekvalifikace
nezaměstnanost (pracovní úřady, finanční podpora
v nezaměstnanosti)
pomáhající organizace (agentura podporovaného zaměstnávání,
chráněné dílny a jejich možnosti, asistenční služby, sociální
poradenství)
Příprava pro profesní uplatnění
- vybrané profese
- reálné možnosti pracovního uplatnění
- exkurze ( praktická škola, pomáhající organizace)
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ČJ, M - význam gramotnosti pro profesní
uplatnění, manipulace s penězi, hodnota peněz
I - schopnost vyhledávat informace o možnostech
pracovního uplatnění (ÚP, APZ, chráněná
pracoviště)

UČEBNÍ OSNOVY 2.stupeň
1.Vzdělávací oblast:
2.Vzdělávací obor:
3.Vyučovací předmět:

Člověk a příroda
Přírodověda
Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět Přírodověda umožňuje poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na
sebe a ovlivňují se. Seznamuje žáky se souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností a se závislostí člověka na přírodních
zdrojích. Dává žákům příležitost získat základní poznatky o přírodních zákonitostech, které mohou uplatnit v praktickém životě a
využívat je k ochraně přírody. Zahrnuje základní fyzikální, chemické, přírodovědné a zeměpisné poznatky a dovednosti.
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Vyučovací předmět Přírodověda je povinným vyučovacím předmětem pro žáky 2. stupně 7. - 10. ročníku. Vyučuje se v časové dotaci
3 hodiny týdně ve všech ročnících. Výuka je realizována převážně v kmenových třídách s využitím didaktických i audiovizuálních
pomůcek ale i formou exkurzí, přírodovědných vycházek a praktických cvičení na školním pozemku a ve školní dílně. Navazuje na
učivo vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Prvouka), která přibližuje přírodovědné učivo na 1. stupni a prostupuje ostatními
vzdělávacími oblastmi.
Obsah předmětu je rozdělen do témat:
 Základní poznatky z fyziky
 Základní poznatky z chemie
 Základní poznatky z přírodopisu
 Základní poznatky ze zeměpisu
Vzdělávací obor Přírodověda je úzce spjat s vyučovacími předměty:
Český jazyk a literatura - čtení návodů a etiket na obalech výrobků, čtení mapy, plánu města, psaní nápisů pod obrázky, práce
s encyklopediemi, popis a vyprávění pomocí obrázků
Matematika - orientace v čase, jednotky míry, váhy, objemu, vážení a měření
Vlastivěda - naše vlast ČR
Pracovní výchova - práce s technickými materiály, pěstitelské práce, práce v domácnosti
Výtvarná výchova - ztvárnění přírody různými technikami
Hudební výchova - zdroje zvuku, ozvěna, hudební nástroje, vliv nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka
Tělesná výchova - pohyby těles, pohyb a klid těles, turistické vycházky spojené s přírodovědní tematikou
Výchova ke zdraví - vzduch, kyslík jako jedna ze složek vzduchu, čistota ovzduší, smog
Informatika - vyhledávání informací a obrázků k daným tématům přírodovědy na internetu, využívání výukových programů dle
možností školy - Terasoft - základní znalosti v oblasti přírody kolem nás ( flóra, fauna)
Výuka Přírodovědy směřuje k:
 rozvíjení schopností vnímat přírodní zákonitosti
 seznámení se s příčinami přírodních jevů
 vnímání vztahů a souvislostí mezi činnostmi lidí, životním prostředím a přírodou
 podílení se svým chováním na ochraně životního prostředí
 získávání praktických zkušeností s přírodními i umělými látkami a materiály
 získávání elementárního povědomí o existenci některých zemí, o planetě Zemi, o vesmíru
 utváření a využívání dovedností v situacích ohrožujících životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV - evoluce lidského chování, zvířecí a lidská komunikace, rozvoj emocionálních vztahů, osobních postojů a praktických
dovedností ve vztahu k přírodnímu prostředí
EMV - základní přírodní zákonitosti a souvislosti, postavení člověka v přírodě, podmínky života, vztah k ekosystému a k životnímu
prostředí
MKV - jedinečnost každého člověka a tolerance k druhým
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
 je motivován, snaží se udržet pozornost a aktivně se zapojit do výuky
 seznamuje se s učebními pomůckami a materiály a učí se je využívat při výuce i v praktickém životě
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Učitel




snaží se plnit zadané úkoly ve škole i mimo školu
motivuje žáka k učení, vytváří takové podmínky a situace, v nichž žák zažívá radost a pocit úspěchu
nabízí přiměřené množství vhodných pomůcek a materiálů a poskytuje teoretický i praktický návod k jejich využití
uplatňuje individuální přístup, možnosti a schopnosti každého žáka a zohledňuje pomalé pracovní tempo

Kompetence k řešení problémů
Žáci
 učí se přecházet od smyslového poznávání k poznávání založených na základních pojmech
 učí se s pomocí řešit zadané úkoly, učí se využívat návodů a pomůcek vhodných k optimálnímu řešení problémů
 snaží se být aktivní a nevzdávat se při prvním neúspěchu
Učitel






zařazuje rozmanité činnosti (práce v terénu, hry, audio - video nahrávky, PC, exkurze)
volí vhodné metody a pomáhá žákovi dopracovat se ke správnému postupu a vyřešení problému
podporuje práci v týmu
využívá pozitivní motivaci
monitoruje, jak žáci zvládají řešení problémů a podle výsledků postupuje dále v učivu

Kompetence komunikativní
Žáci

navazuje přátelské vztahy, kultivovaně komunikuje s ostatními žáky
 aktivně se zapojuje do komunikačních her a cvičení
 učí se vyjádřit bez obav své názory, pocity a myšlenky
 seznamuje se s různými komunikačními prostředky
Učitel





je pro žáky vzorem kultivovaného projevu
do výuky zařazuje řečovou výchovu, vyprávění, popis
podporuje přátelskou komunikaci mezi spolužáky a žákem a učitelem
při výuce využívá různé komunikační prostředky a zařazuje vhodné hry a cvičení na rozvoj komunikačních dovedností

Kompetence sociální a personální
Žáci
 učí se pracovat v týmu a zastávat v něm různé role
 učí se hodnotit práci týmu, svojí práci i práci ostatních členů týmu
 učí se pomáhat svým spolužákům
Učitel




učí žáky pracovat v týmu a průběžně monitoruje sociální vztahy ve třídě
vede žáky k osvojení dovedností a společného hledání k optimálnímu řešení problému
navazuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků

Kompetence občanské
Žáci
 učí se poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi
 učí se znát a dodržovat práva a povinnosti občanů
 učí se tolerantnímu chování a jednání
 chrání své zdraví a zdraví druhých
Učitel




vytváří pozitivní klima třídy a vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
monitoruje chování žáků a včas přijímá účinná opatření, spolupracuje s výchovným poradcem
vede žáky k vzájemné úctě, spolupráci a nezištné pomoci druhým

Kompetence pracovní
Žáci
 učí se využívat moderní pomůcky a techniku
 učí se najít pozitivní vztah k práci a přírodě
 dodržuje bezpečnost práce
 snaží se dokončit započatou práci
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Učitel






vytváří podnětné a tvořivé prostředí
seznamuje žáky s různými oblastmi přírodních věd
vede žáka k tomu, aby svou práci vždy dokončil
umožňuje každému žákovi zažít úspěch
předchází úrazům vhodnými preventivní programy
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Přírodověda
Ročník: VII.
Časová dotace 3 hodiny týdně
Výstup

- je seznámen se základními
- fyzikálními vlastnostmi látek
- pozná, zda je těleso v klidu či pohybu
vůči jinému tělesu
- zná základní pravidla chování v
silničním provozu
- má základní poznatky o významu
kyslíku a vody a jejich nezbytnosti pro
život člověka, zvířat i rostlin
- rozliší pitnou a užitkovou vodu
- je seznámen s ochranou životního
prostředí
- rozliší zdravé a škodlivé látky, které
mají vliv na zdraví člověka
- pozná některé zdroje vitamínů
- má základní vědomosti o dění v přírodě
během ročních období
- pozná základní části rostlin (kořen,
stonek, list)
- je seznámen se způsobem péče o
rostliny a zvířata během roku
- zná vybrané zástupce živočichů země
- je seznámen s ekosystémem lesa
- má základní poznatky o stavbě lidského
těla
- učí se poznávat přírodu a dle svých
možností přispívá k její ochraně
- je seznámen s plánem města
- orientuje se v místě svého bydliště
- zná jméno obce ve které žije a nejbližší
velké město

Učivo
Základní poznatky z fyziky
základní fyzikální vlastnosti látek (skupenství látek)
pohyby těles, pohyb a klid těles
zvuková a světelná znamení, která nás informují o pohybu vozidel

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy
MKV - ve všech tématech, vzájemné
respektování a tolerance, společné aktivity a
spolupráce, mezilidské vztahy ve škole i mimo
školu
HV - rozeznávání zvuků a hluků
TV - pohyby těles, pohyby a klid těles

Základní poznatky z chemie
význam vzduchu pro život, ochrana ovzduší
význam vody pro život, pitná a užitková voda, ochrana vodních
zdrojů

EMV - pochopení základních přírodních
zákonitostí a souvislostí

vitamíny a jejich zdroje, správná životospráva, vliv na zdraví
člověka
škodlivost návykových látek

EMV - ekosystémy, vodní zdroje, základní
podmínky života: voda, ovzduší, vztah člověka
k prostředí, zdraví

Základní poznatky z přírodopisu
kalendář přírody
stavba rostlin (kořen, stonek, list)
poznávání běžných druhů rostlin
význam rostlin a jejich ochrana
významní zástupci vybraných skupin suchozemských živočichů
ochrana přírody a životního prostředí
praktické poznávání přírody

Výchova ke zdraví - životospráva, zdravý životní
styl

základní části lidského těla (kostra, svaly, kůže)
změny v období dospívání ( rozdíly mezi chlapcem a dívkou)
hygiena těla (mytí, hygiena v období dospívání, menzes)
Základní poznatky ze zeměpisu
plán města, významné orientační body
orientace v místě bydliště: nejbližší velké město, doprava

132

Výchova ke zdraví - vzduch, kyslík jako jedna ze
složek vzduchu, čistota ovzduší, smog

PV - základy vaření - zdroje vitamínů
OSV - rozvoj emocionálních vztahů, osobních
postojů a praktických dovedností ve vztahu
k přírodnímu prostředí
EMV - ekosystémy: pole, louka, les, vztah
člověka k prostředí ochrana životního
prostředí v obci
ČJ - vyhledávání a čtení informací z časopisů,
atlasů a encyklopedií, poslech a čtení příběhů na
téma příroda
PV - práce na školním pozemku
VV - námětová kresba, malba
TV - turistické vycházky

Poznámky

- zná dopravní prostředky
- je seznámen s nebezpečím při pohybu
po komunikaci a ve volné přírodě
- orientuje se v místě a okolí školy, zná
jméno obce kde je škola
- zná jméno státu ve kterém žije a
hlavního města ČR
- je seznámen s ochranou člověka při
ohrožení zdraví a života

Informatika - vyhledávání informací a obrázků
k daným tématům, výukové programy
místní region, orientace v místě a okolí školy

EMV - ekosystémy, lidské sídlo, kulturní
krajina, vztah člověka k prostředí, naše obec

Česká republika, hlavní město Praha

ČJ - čtení plánu města, psaní nápisů pod obrázky,
popis a vyprávění pomocí obrázků
VL - Člověk ve společnosti - obec, region, kraj

ochrana člověka při ohrožení zdraví a života

133

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Přírodověda
Ročník: VIII.
Časová dotace 3 hodiny týdně
Výstup

- dle svých možností a schopností určí,
k jakému účelu slouží jednoduché
stroje a přístroje, které usnadňují práci
- snaží se je využívat v praxi
- je seznámen s přeměnami skupenství,
pozná rozdíly pevná látka a kapalná
látka
- rozlišuje zdroje zvuku dle svých
možností
- pozná a pojmenuje běžné hudební
nástroje
- je seznámen se škodlivostí hluku
- dodržuje sluchovou hygienu
- je seznámen se základními vlastnostmi
látek: rozpustné, nerozpustné
- pozná vliv teploty na rozpouštění látek
- rozliší plast od jiných materiálů, třídí
plasty ve škole
- pozná některé zdroje bílkovin
- zná zdraví prospěšné potraviny a
nápoje
- je informován o škodlivosti návykových
látek
- pozná jednotlivé části rostlin
- zná vybrané zástupce hospodářských
rostlin a jejich využití
- rozliší rostliny užitkové, okrasné a
léčivé
- zná zástupce živočichů na zemi a ve
vodě
- je seznámen s ekosystémem lesa, pole,
louky a rybníku

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy
MKV - vzájemné respektování a tolerance,
společné aktivity a spolupráce, mezilidské vztahy
ve škole i mimo školu

Základní poznatky z fyziky
jednoduché stroje a jejich užití v praxi

přeměny skupenství, tání a tuhnutí, teplota varu kapaliny

EMV - pochopení základních přírodních
zákonitostí a souvislostí

zdroje zvuku, ozvěna, hudební nástroje, škodlivost nadměrného
hluku

PV - seznámení s jednoduchými stroji a nástroji,
praktická cvičení - přesouvání těles, zvedání těles
pákou a pomocí nakloněné roviny

Poznámky

HV - sluchová cvičení, poznávání hudebních
nástrojů sluchem, sluchová hygiena, prevence
poškození sluchu
Základní poznatky z chemie
vlastnosti látek, hustota, rozpustnost

PV - základy vaření - teplota varu, kapaliny,
jídelníček, materiály - plast

vliv teploty a míchání na rychlost rozpouštění pevné látky
plasty, použití likvidace
bílkoviny a jejich zdroje, správná životospráva, vliv na zdraví
člověka
škodlivost návykových látek

EMV - pochopení základních přírodních
zákonitostí a souvislostí
EMV - ekosystémy: les, pole, louka, rybník,
vztah člověka k prostředí, zajišťování ochrany
životního prostředí v obci

Základní poznatky z přírodopisu
stavba rostlin (kořen, stonek, list, květ semeno, plod)
poznávání vybraných zástupců rostlin
využití hospodářsky významných rostlin
chráněné rostliny, léčivé rostliny, okrasné rostliny, plody jedovatých
rostlin
významní zástupci vybraných skupin živočichů podle životního
prostředí (země, voda)
ochrana přírody a životního prostředí
praktické poznávání přírody
134

OSV - mezilidské vztahy, komunikace osobnostní
rozvoj, sebepoznání a sebepojetí seberegulace a
sebeorganizace
ČJ - vyhledávání a čtení informací
z časopisů, atlasů a encyklopedií, poslech a čtení
příběhů na téma příroda
PV - pěstitelské práce

poučení o bezpečnosti
při práci v kuchyňce

VV - ztvárnění přírody různými technikami

- učí se poznávat přírodu a dle svých
možností přispívá k její ochraně
- má základní poznatky o stavbě lidského nejdůležitější části lidského těla a jejich funkce (dýchání, srdeční
činnost, zažívání, vyměšování)
těla a funkci důležitých orgánů
pohlavní orgány ( hygiena, funkce)
v lidském těle
- je seznámen s mapou a barvami na
mapě
- dle svých možností se orientuje na
mapě podle barev
- je seznámen s hranicemi krajů a ČR
- má základní vědomosti o regionu
v němž žije
- je seznámen s významnými památkami
a zajímavostmi regionu
- řídí se zásadami ochrany přírody a
životního prostředí
- zná základní dopravní prostředky a
možnosti dopravy v místním regionu
- dle svých možností chrání vlastní
zdraví a zdraví spoluobčanů

Základní poznatky ze zeměpisu
mapa, orientace na mapě podle barev, hranice republiky

TV - turistické vycházky spojené s přírodovědnou
tématikou
Informatika
- vyhledávání informací a obrázků k daným
tématům na internetu, využívání výukových
programů
EMV - ekosystémy, lidské sídlo, kulturní krajina,
vztah člověka k prostředí, naše obec, ochrana
života ve všech jeho formách

Česká republika, zeměpisná poloha

místní region: kraj, významné památky, přírodní zajímavosti regionu ČJ - psaní nápisů pod obrázky, práce s časopisy a
encyklopediemi, popis a vyprávění pomocí obrázků,
poslech a čtení pověstí a bájí
zásady ochrany přírody a životního prostředí
VL - Člověk ve společnosti obec, region, kraj
VV - kresba a malba dopravních prostředků
druh a způsob dopravy v regionu
PV - výroba modelu mapy
Informatika - vyhledávání informací a obrázků
k daném tématu na internetu

ochrana člověka za mimořádných situací
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Přírodověda
Ročník: IX.
Časová dotace 3 hodiny týdně
Výstup

- rozpozná základní zdroje světla
- je seznámen s pohyby planety Země a
jejich důsledky - střídání dne a noci,
ročních období
- zná některé chemické výrobky
používané v domácnosti
- je seznámen s bezpečností při práci
s chemikáliemi
- umí bezpečně používat základní
úklidové přípravky v domácnosti
- je seznámen s pojmy: palivo, ropa,
zemní plyn a jejich využitím
- dle svých možností zná základní funkce
rostlin
- zná vybrané zástupce živočichů (voda,
vzduch, země)
- pozná a rozliší některé jedlé a jedovaté
houby
- je informován o první pomoci při
otravě houbami
- pomáhá chránit přírodu
- aktivně se zapojuje do praktického
poznávání přírody
- má základní poznatky o stavbě lidského
těla
- dle svých možností zná důležité orgány
lidského těla a jejich funkci
- dle svých možností se orientuje v mapě
- podle barev a obrázků určí hory, řeky,
nížiny, hranice ČR

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy
Základní poznatky z fyziky
MKV - ve všech tématech, vzájemné
zdroje světla, využití zrcadel, praktické využití optických přístrojů respektování a tolerance, společné aktivity a
(fotoaparát, lupa)
spolupráce, mezilidské vztahy ve škole i mimo
pohyb Země kolem své osy a kolem Slunce, měsíční fáze, světlo, školu
stín
EMV - pochopení základních přírodních
Základní poznatky z chemie
zákonitostí a souvislostí
nebezpečné látky a přípravky, značení a užívání běžných chemikálií
zásady bezpečné práce s chemickými přípravky (čistící prostředky OSV - rozvoj emocionálních vztahů, osobních
v domácnosti, prací prášky) v běžném životě
postojů a praktických dovedností ve vztahu
označování a symboly nebezpečných látek
k přírodnímu prostředí
ČJ - čtení návodů a etiket na obalech výrobků
palivo, ropa, zemní plyn, příklady využití
Základní poznatky z přírodopisu
funkce rostlin

EMV - ekosystémy pole, louka, les, rybník,
vztah člověka k prostředí, zajišťování ochrany
životního prostředí v obci

významní zástupci vybraných skupin živočichů podle životního
prostředí (voda, vzduch, země)
VV - ztvárnění přírody různými technikami
houby jedlé a jedovaté
konzumace a první pomoc při otravě houbami
TV - turistické vycházky spojené
ochrana přírody a životního prostředí
s přírodovědnou tematikou
praktické poznávání přírody
Informatika - vyhledávání informací a obrázků
k daným tématům přírodovědy na internetu,
využívání výukových programů
nejdůležitější části lidského těla a jejich funkce (dýchání, srdeční
činnost, zažívání, vyměšování)
EMV - ekosystémy, lidské sídlo, kulturní
základy první pomoci
krajina, vztah člověka k prostředí, naše obec,
ochrana života ve všech jeho formách
Základní poznatky ze zeměpisu
ČJ - práce s časopisem, knihou, atlasem a
mapa, orientace na mapě, hranice republiky, sousední státy
encyklopedií, popis a vyprávění pomocí obrázků,
Česká republika - hory, nížiny, vodstvo
čtení a poslech příběhů o zajímavostech měst a
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Poznámky

- je seznámen se sousedními státy ČR
- zná některá krajská města
- zná druhy dopravních prostředků a
způsob dopravy v ČR
- má základní vědomosti o regionu
v němž žije
- je seznámen s nebezpečím živelných
pohrom a ochranou svého zdraví a
života

regionů ČR
vybraná města v ČR
VL - Člověk ve společnosti - obec, region, kraj
druhy dopravy
místní region: pohoří, řeky, města
ochrana člověka při ohrožení zdraví a života, živelné pohromy,
chování a jednání při nebezpečí živelných pohrom
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Přírodověda
Ročník: X.
Časová dotace 3 hodiny týdně
Výstup

- rozezná zdroje tepla
- je informován o zdrojích elektrického
proudu
- dle svých možností dovede
- zacházet s elektrickými přístroji
- je seznámen se zásadami bezpečnosti
při práci s elektrickými přístroji
- je seznámen s ochranou člověka za
mimořádných událostí
- umí poskytnout první pomoc nebo
vyhledat pomoc
- dle svých možností zná pojmy cement,
sádra, vápno
- je seznámen s bezpečností při práci se
stavebními pojivy
- dle svých schopností dokáže využít
některá pojiva v praxi
- zná vybrané zástupce vyšších rostlin
- dle svých možností rozlišuje části
rostlin a zná jejich význam
- má základní poznatky o významu
ochrany rostlin a živočichů
- je seznámen s ohroženými druhy
rostlin a živočichů
- má základní znalosti o ochraně přírody
- dodržuje základní pravidla bezpečného
chování při poznávání přírody
- zná jednotlivé části lidského těla a umí
je pojmenovat
- je informován o základních životních

Učivo
Základní poznatky z fyziky
druhy energie, elektrická energie, jaderná elektrárna, ochrana lidí
před radioaktivním zářením
elektrické spotřebiče, dodržování pravidel bezpečné práce s
elektrickými přístroji

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy
MKV - vzájemné respektování a tolerance,
společné aktivity a spolupráce, mezilidské
vztahy ve škole

Poznámky

EMV - pochopení základních přírodních
zákonitostí a souvislostí - zdroje tepla

výměna žárovky, výměna baterií v tranzistorovém přijímači
Základní poznatky z chemie
mimořádné události, úniky nebezpečných látek, havárie chemických
provozů, ekologické katastrofy
hořlaviny, zásady zacházení, první pomoc při popálení nebo
poleptání
stavební pojiva, cement, vápno, sádra, užití v praxi, bezpečnost při
práci

PV - práce v dílně zacházení s elektrickými
spotřebiči, základy vaření zapojení elektrického
spotřebiče, práce s elektrotechnickou stavebnicí,
výměna žárovky, baterií
EMV - vztah člověka k prostředí a ke zdraví
OSV - rozvoj emocionálních vztahů, osobních
postojů a praktických dovedností ve vztahu
k přírodnímu prostředí
Informatika - vyhledávání informací a obrázků
na téma ekologické katastrofy

Základní poznatky z přírodopisu
význam jednotlivých částí vyšších rostlin a jejich užití (kořen,
stonek, list, květ, semeno, plod)

EMV - ekosystémy pole, louka, les, rybník,
vztah člověka k prostředí zajišťování ochrany
životního prostředí

význam a ochrana rostlin a živočichů, hospodářsky významné druhy,
kriticky ohrožené druhy
OSV - osobnostní rozvoj a sebepojetí,
seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena
ochrana přírody a životního prostředí, ekologické katastrofy a jejich
vliv na přírodu
praktické poznávání přírody

ČJ - vyhledávání a čtení informací z časopisů,
atlasů a encyklopedií, poslech a čtení příběhů na
téma příroda

rozšíření učiva - stavba lidského těla, části lidského těla a jejich
funkce

PV - pěstitelské práce
VV - ztvárnění přírody různými technikami,
kresba lidského těla a jeho důležitých orgánů
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poučení o bezpečnosti při
práci s elektrickými
spotřebiči v dílně a
kuchyňce

funkcích nejdůležitějších orgánů
lidského těla
- dbá na své zdraví a zdraví spolužáků
- dle svých možností se orientuje na
mapě
- je seznámen s názvy a polohou
světadílů
- pozná na mapě podle barvy - moře a
oceány
- dle svých možností zná vybrané státy
EU
- zná možnosti dopravy do zahraničí
- je seznámen se zeměpisnou polohou
ČR, rozliší vodstvo, horstvo, nížiny,
ukáže hranici ČR
- má základní vědomosti o regionu
v němž žije
- ukáže polohu místního regionu
v prostoru mapy ČR
- je seznámen s nebezpečím živelných
pohrom
- dle svých možností zná telefonní čísla,
která jsou důležitá pro ochranu člověka
a záchranu lidského života

ochrana zdraví (správná životospráva, spánek, odpočinek, škodlivost TV - turistické vycházky spojené s přírodovědní
tematikou
návykových látek) psychohygiena
Informatika - vyhledávání informací a obrázků
k daným tématům na internetu, využívání
Základní poznatky ze zeměpisu
výukových programů
mapa, orientace na mapě - světadíly, moře, oceány
EMV - ekosystémy: lidské sídlo, kulturní
krajina, vztah člověka k prostředí naše obec,
ochrana života ve všech jeho formách
EU
druh a způsob dopravy do zahraničí
Česká republika, zeměpisná poloha, členitost

OSV - sebepoznání, sebepojetí, komunikace,
mezilidské vztahy, emocionální vztahy

místní region, zeměpisná poloha, ohraničení vzhledem k okolním
regionům
ochrana člověka při ohrožení zdraví a života, živelné pohromy,
chování a jednání při nebezpečí živelných pohrom
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ČJ - psaní nápisů pod obrázky, práce s naučnou
knihou, popis a vyprávění pomocí obrázků
VL - Člověk ve společnosti - obec, region, kraj,
EU
VV - kresba a malba mapy, dopravních
prostředků

UČEBNÍ OSNOVY 2. stupeň
1. Vzdělávací oblast:
2. Vzdělávací obor:
3. Vyučovací předmět:

Umění a kultura
Hudební výchova
Hudební výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Navazuje na učivo 1. stupně. Vytváří u žáků kladný
vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost a podporuje prožívání hudby. Zároveň podporuje pohybové schopnosti.
Předmět rozvíjí pozitivní vztah k umění a jeho vnímání. Prolíná všemi předměty. Úzce je propojena zejména s předmětem
Výtvarná výchova. Plní několik funkcí. Rozvíjí hudebnost žáků, jejich rytmické a intonační schopnosti, jejich pohybovou kulturu a
napomáhá rozvoji jejich řeči. Plní i funkce psychoterapeutické, pomáhá žákům k odreagování napětí, k překonání únavy a zlepšení
nálady. Podílí se na prohlubování koncentrace jejich pozornosti. Prostřednictvím hudebních činností dochází k rozvíjení sluchu a
motoriky žáků, rozvíjí jejich řečové i pohybové dovednosti. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou
potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu předmět podněcuje a rozvíjí.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru







vnímat a napodobovat různé zvuky ( hudební i nehudební )
soustředit se na poslech známých písní a skladeb
zpívat písně přiměřené jeho hlasovému rozsahu
propojit pohyb s hudbou, zvládnout jednoduché tance
naučit se správně hospodařit s dechem, správně dýchat
instrumentální činnost a rytmická cvičení

Obsahové, časové a organizační vymezení
Hudební výchova je realizována ve všech ročnících základního vzdělávání.
Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř oblastí a je realizován v 7. - 10. ročníku základního vzdělávání jednu hodinu týdně v každém
z ročníků. V 9. a 10. ročníku je posílena o 1 hodinu disponibilní časové dotace.
Hudební výchova je realizována v kmenové třídě a v relaxační místnosti. Učivo je rozděleno do tří oblastí:
Vokální a instrumentální činnosti
 upevňování správných pěveckých návyků, zřetelná výslovnost, správné dýchání
 zpěv lidové i umělé písně
 rytmická cvičení a rytmizace říkadel
 seznámení s hudebními pojmy, nota, notová osnova, houslový klíč
 hudební doprovody, hra na tělo, nástroje Orffova instrumentáře
Poslechové činnosti
 rozpoznávání zvuků hudebních nástrojů
 poslech písní a skladeb různých žánrů, vybrané ukázky našich i zahraničních interpretů a skladatelů
 seznámení s významnými hudebními skladateli
Hudebně pohybové činnosti
 improvizovaný pohyb podle hudby
 hudebně pohybové hry
 základní taneční kroky jednoduchých tanců
 relaxační techniky, muzikoterapie
Ve všech ročnících má vyučující možnost vlastního výběru písní, říkadel a poslechových skladeb s přihlédnutím k úrovni hudebních
schopností a zájmu žáků.
Předmětem prolínají průřezová témata OSV a MKV.
Osobnostní a sociální výchova:



je zaměřena na rozvoj motoriky, jejich pohybových schopností a dovedností a překonávání jejich neobratnosti, případně
pasivity na základě znalosti zdravotního stavu žáků a povahy jejich postižení
přispívá k utváření pozitivních psychických vlastností
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přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě
vzájemné poznávání ve skupině - respekt, podpora, pomoc

Multikulturní výchova:



zabezpečení takového klimatu, kde se budou všichni cítit rovnoprávně, učí žáka vnímat jako sebe sama
vede k vzájemnému se respektování, ke spolupráci a společenským aktivitám

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Žáci
 snaží se pochopit a interpretovat rytmus
 nacvičují zpěv písní přiměřeného textu a rozsahu
 snaží se o hudebně pohybovou improvizaci
 seznamují se se základními hudebními pojmy
Učitel





vede žáky ke správnému pochopení rytmu a interpretace
seznamuje žáky se základními hudebními pojmy (nota, notová osnova, houslový klíč)
dle individuálních schopností a možností žáků zařazuje vhodné písně a pohybové aktivity
seznamuje žáky s jednoduchými tanečními kroky

Kompetence k řešení problémů
Žáci
 překonávají problémy přiměřeně ke svým možnostem
 nenechá se při nezdaru odradit
 ví, na koho se může obrátit při řešení problémů
Učitel





vede žáky k překonávání problémů správným směrem
podporuje netradiční způsoby řešení hudebního vyjadřování
profesionálně přistupuje k hodnocení výsledků žáků

Kompetence komunikativní
Žáci
 při práci komunikují s ostatními v rámci svých možností
 vyjadřují své názory, postoje vhodnou formou
 učí se chápat poslání hudby jako prostředek komunikace
Učitel




učí žáky naslouchat hudbě a vnímat projevy druhých
vede žáky k toleranci názoru druhých
vede žáky k pochopení hudby

Kompetence sociální a personální
Žáci
 učí se chápat rozdílné hudební kvality spolužáků
 navazují vztahy s vrstevníky a respektuje je
 učí se chápat emoční poslání hudby jako prostředku komunikace
 učí se prezentovat své hudební dovednosti při veřejných vystoupeních
Učitel





pomáhá žákům chápat hudební kulturu a prohlubuje vztah k ní
vede žáky k toleranci k odlišným hudebním kvalitám spolužáků
rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat v kolektivu
pomáhá při získání sebedůvěry žáka v souvislosti s hudbou

Kompetence občanské
Žáci
 učí se chápat naše kulturní tradice
 učí se aktivně zapojovat do kulturního dění
 dodržují základní společenské normy a pravidla v kolektivu
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Učitel




vede žáky k úctě a toleranci k druhým lidem
učí žáky zaujímat vhodné postoje k hudbě a zpěvu
učí žáky chápat naše kulturní tradice

Kompetence pracovní
Žáci
 návštěvami kulturních akcí se seznamují s kulturním prostředím
 soustředí se na pracovní výkon a snaží se vytrvat
 přijímají posouzení výsledků svých hudebních dovedností
 snaží se dodržovat správné hygienické návyky při zpěvu
Učitel





je příkladem v hudebních činnostech
učí žáky vhodně využívat psychohygienické účinky hudby
při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí
vede žáky ke správným hygienickým návykům při zpěvu
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: VII. – VIII.
Časová dotace 1 hodina týdně v každém z ročníků + 1 hodina disponibilní časové dotace
Výstup
Učivo

- podle individuálních schopností se
snaží zvládnout správné dýchaní a
vyslovování textu písní a říkadel
- doprovází podle svých schopností a
dovedností písně na rytmické a hudební
nástroje

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Vokální a instrumentální činnosti
pravidelné dýchání, správné držení těla při dýchání
upevňování správných pěveckých návyků
opakování rytmizace říkadel
poznávání hudebních nástrojů sluchem
zpěv lidových a dětských písní
vytleskávání rytmů

Poslechové činnosti
- soustředí se na poslech skladeb různých poslech krátkých skladeb různých žánrů
rozpoznávání zvuků vybraných hudebních nástrojů
žánrů
seznámení se s některými hudebními skladateli
- učí se zvládat základní kroky
jednoduchého tance

Hudebně pohybové činnosti
základní taneční kroky jednoduchých tanců (mazurka, polka)
hudebně pohybové hry
muzikoterapie

VL - části lidského těla, dýchací ústrojí, správné
dýchání

Účast na koncertě
dětského sboru

OSV - přispívá k utváření pozitivních
psychických vlastností, napomáhá zvládání
vlastního chování
MKV - vnímání a respektování
spolužáků,vnímání sebe jako součásti
kolektivu, při společné produkci
ČJ - slovní zásoba, zapamatování textu,
výslovnost
TV - cvičení dle hudby, spojení pohybu a hudby,
relaxace při hudbě
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Poznámky

Návštěva městské
knihovny hudební
oddělení

Návštěva divadla
s hudebním programem

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: IX. – X.
Časová dotace 1 hodina týdně v každém z ročníků + 1 hodina disponibilní časové dotace
Výstup
Učivo
Vokální a instrumentální činnost
zpěv jednoduchých písní zaměření k ročním dobám, lidovým
slavnostem a svátkům (Vánoce, Velikonoce)
upevňování správného držení těla při zpívání
- zvládá správné dýchání a artikulaci při hospodárné dýchání
zřetelná výslovnost jednotlivých slov a slovních spojení
zpěvu a mluveném projevu
hra na jednoduché hudební nástroje
hra na tělo dle rytmu (tleskání, dupání)
- interpretuje vybrané lidové a umělé
písně dle individuální úrovně
Poslechové činnosti
- soustředí se na poslech hudby různých rozlišování hudebních nástrojů podle zvuku, nástroje namaluje
poznávání písní podle úvodních taktů
žánrů
- využívá pěvecké návyky podle
individuálních schopností a dovedností

- zvládá základní kroky jednoduchých
tanců, vyjadřuje hudbu pohybem

Hudebně pohybové činnosti
upevnění nácviku jednoduchých tanečních kroků
improvizované vyjádření hudby pohybem
pohyb podle jednoduchých rytmických doprovodů
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy
VL - roční období, znaky, tradice
ČJ - procvičování slovní zásoby, správná
výslovnost
OSV - přispívá k utváření pozitivních
psychických vlastností, napomáhá zvládání
vlastního chování

Poznámky
Návštěva výstavy
zaměřené na hudební
nástroje a jejich historii

Poslech hudební produkce
z CD přehrávače

MKV - vnímání a respektování spolužáků,
vnímání sebe jako součásti kolektivu, při
společné produkci
VV - kresba slyšeného hudebního nástroje
TV - nácvik pochodu, chůze, klusu, zrychlování
a zpomalování

Nacvičení pohádky
s písničkami a její
interpretace

UČEBNÍ OSNOVY 2. stupeň
1. Vzdělávací oblast:
2. Vzdělávací obor.
3. Vyučovací předmět.

Umění a kultura
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Umění a kultura. Navazuje na vyučovací předmět Výtvarná
výchova 1. stupně. Na 2. stupni základního vzdělávání žáci pracují více s obraznými znakovými systémy, více uplatňují své názory,
postřehy, využívají při práci i nejnovější informační a komunikační technologie (v rámci možností a schopností dětí). Při výtvarných
činnostech na 2. stupni více využíváno mezipředmětových vztahů a to zejména ve spojení s předměty Hudební výchova, Vlastivěda,
Přírodověda.
V předmětu Výtvarná výchova se žáci učí kriticky hodnotit svou tvorbu i tvorbu ostatních, ale i tolerovat odlišné výtvarné
vyjádření. Přistupují k uměleckým dílům jako k možnosti komunikace a poznání.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Výtvarná výchova je i na 2. stupni postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a interpretaci.
Předmět se vyučuje na 2. stupni v 7. - 10. ročníku 2 hodiny týdně v každém z ročníků.
Výuka probíhá převážně ve třídách, v okolí školy, v keramické dílně, v počítačové učebně a je rovněž realizována v alternativním
prostředí (muzeum, galerie, výstavy apod.). Je také naplňována formou školních projektů (Velikonoční jarmark, Vánoční jarmark).
Dle charakteru učiva a cílů vzdělávání jsou voleny metody a formy práce - skupinová práce, samostatná práce, kolektivní práce,
krátkodobé projekty.
Průřezová témata:
Rozvíjí především průřezové téma:
OSV - přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni
- cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování si řešení problémů
- péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, respekt, podporu
- vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost
MKV - učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat
práva druhých
- pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k sobě samému a k druhým
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
 pracují i s nejnovější informační a komunikační technologií
 uplatňují vlastní myšlenky, názory, prožitky, pozorování
Učitel



vytváří podnětné prostředí, nabízíme více řešení
vede k poznávání vlastních pokroků žáků ve své tvorbě

Kompetence k řešení problémů
Žáci
 při zadání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení
 snaží se samostatně volit vhodné techniky a postupy práce
Učitel



podporuje netradiční způsoby řešení
předkládá dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem výtvarné techniky,
materiálů a pomůcek

Kompetence komunikativní
Žáci
 při práci ve skupině dokáží vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názory druhých
 dle svých možností dokáží vyjádřit svůj názor na předložené umělecké dílo
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Učitel



vede žáky k toleranci a naslouchání druhým
učí žáky vnímat a respektovat výtvarné projevy ostatních

Kompetence sociální a personální
Žáci
 učí se respektovat pravidla při práci v týmu
 snaží se je dodržovat a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce
Učitel




vede žáky ke vzájemné pomoci a spolupráci
umožňuje zažít každému žákovi úspěch
zohledňuje rozdíly v individuálních možnostech i pracovním tempu jednotlivých žáků

Kompetence občanské
Žáci

prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží

vyjadřují uměleckou tvorbou své prožitky a postoje k jevům ve společnosti
Učitel



vede žáky k sebeúctě i k úctě k druhým lidem
seznamuje žáky s uměleckými díly českých autorů

Kompetence pracovní
Žáci
 při samostatné práci se soustředí na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená pravidla
 dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla při práci s nástroji a materiálem
Učitel




učí žáky chránit své zdraví při práci s různým materiálem, nástroji a technikami
vede žáky k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: VII. – VIII.
Časová dotace 2 hodiny týdně v každém z ročníků
Výstup
- uplatňuje základní dovednosti při
realizaci vlastní tvorby
- dodržuje čistotu při práci
- dodržuje základní hygienické návyky
při práci
- uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty
v ploše i prostoru podle vlastního
tvůrčího záměru, využívá jejich
vlastnosti a vztahy
- při vlastní tvorbě vychází ze svých
zkušeností a představ
- s dopomocí učitele hledá a zvolí
nejvhodnější prostředky a postupy pro
jejich vyjádření
- aktivně se zapojuje při úpravě třídy,
školy
- uplatňuje základní dovednosti při
realizaci a prezentaci vlastní tvorby
- učí se objektivně zhodnotit práci
vlastní i práci druhých
- seznamuje se s uměleckými díly a
objekty

Učivo

kresba - křídami, pastely, tuší
kresba lidské postavy, obkreslování lidské postavy na velký formát
papíru - kolektivní práce
kresba vycházející z barevných skvrn (květiny), lze kombinovat
s jinými technikami (dokreslování pastelkami, vlepování obrázků)
malba - vodovými a temperovými barvami
zapouštění, rozfoukávání, otisk barev
spontánní malba ze života
prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, emocí, pocitů, nálad,
prožitků, představ a zkušeností (umístění těla a objektů v prostoru,
kresba, malba, grafika, tradiční a netradiční prostředky a jejich
kombinace v ploše i prostoru)

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy
OSV - utváření dobrých mezilidských vztahů
ve třídě i mimo ni, cvičení smysluplného
vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení
dovednosti zapamatování si řešení problémů,
péče o dobré vztahy, chování podporující
dobré vztahy, respekt, podporu, vytváření
povědomí o kvalitách typu odpovědnost,
spolehlivost
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Vycházky do přírody, do
města, kresba v terénu

Návštěvy kina, divadla,
galerie

PŘ - lidské tělo
EMV - tvořivé činnosti v přírodě, les, zvířata,
rostliny, životní prostředí, roční období

prostorová tvorba a modelování - papír, textilie, hlína, modelovací
hmota, kombinace různých materiálů - koláž, různé výtvarné
ČJ - ilustrace, poslech pohádek, čtení, vyprávění
techniky, plastická tvorba
podle obrázků
aktivní zapojení při estetických úpravách třídy, školy
prezentace výsledků vlastních tvůrčích činností ve třídě i ve škole
(pracovní prezentace za pomoci učitele, spolužáků, prezentace školy
v rámci výstav či dalších akcí školy)
sdílení prožitků s učitelkou a ostatními spolužáky
pěstování tolerance
výběr a třídění výsledků vlastních tvůrčích činností pro prezentaci
(dle vlastní potřeby, před spolužáky, rodiči, pro prezentaci školy),
vnímání, porovnávání vlastních výsledků s výsledky ostatních
rozlišování, třídění a hodnocení výsledků tvůrčích činností vlastních
i ostatních, běžné a umělecké produkce (malba, kresba, objekty,
fotografie)

Poznámky

Účast ve výtvarných
soutěžích, prezentování se
výrobky na výstavách

TV - cvičení jemné a hrubé motoriky
MKV - komunikace a žití ve skupině
s příslušníky odlišných sociokulturních skupin,
uplatňování svých práv a respektování práv
Návštěvy kina, divadla,
druhých
galerie
VL - základní lidská práva

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: IX. – X.
Časová dotace 1 hodina týdně + 1 hodina z disponibilní časové dotace)
Výstup
- uplatňuje základní dovednosti při
realizaci vlastní tvorby
- dodržuje čistotu při práci
- dodržuje základní hygienické návyky
při práci
- uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty
v ploše i prostoru podle vlastního
tvůrčího záměru, využívá jejich
vlastnosti a vztahy
- při vlastní tvorbě vychází ze svých
vlastních zkušeností a představ
- dle svých individuálních možností a
schopností hledá a zvolí nejvhodnější
prostředky a postupy pro jejich
vyjádření
- aktivně se zapojuje při úpravě třídy,
školy
- uplatňuje základní dovednosti při
realizaci a prezentaci vlastní tvorby
- pokouší se objektivně zhodnotit práci
vlastní i práci druhých
- seznámí se s vybranými uměleckými
díly a objekty a pokouší se o jejich
zhodnocení

Učivo

kresba - různými nástroji - tužkou, perem, uhlem, rudkou, pastely,
křídami
kresba lidské postavy, obkreslování lidské postavy na velký formát
papíru - kolektivní práce
kresba vycházející z barevných skvrn (květiny), lze kombinovat
s jinými technikami (dokreslování pastelkami, vlepování obrázků)
malba - temperou, vodovými barvami na různorodý materiál
zapouštění, rozfoukávání, otisk barev
spontánní malba ze života
prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, emocí, pocitů, nálad,
prožitků, představ a zkušeností (umístění těla a objektů v prostoru,
kresba, malba, grafika, tradiční a netradiční prostředky a jejich
kombinace v ploše i prostoru)
prostorová tvorba a modelování - papír, textilie, hlína, modelína,
kombinace různých materiálů - koláž, různé výtvarné techniky,
plastická tvorba

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy
OSV - rozvoj smyslového vnímání, kreativity,
vnímání a utváření estetického cítění
PŘ - lidské tělo
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Vycházky do přírody, do
města, kresba v terénu

MKV - mezilidské vztahy
Návštěvy kina, divadla,
galerie
EMV - tvořivé činnosti v přírodě, les, zvířata,
rostliny, životní prostředí, roční období
PŘ - lidské tělo

TV - cvičení jemné a hrubé motoriky
aktivní zapojení při estetických úpravách třídy, školy
prezentace výsledků vlastních tvůrčích činností ve třídě i ve škole
(pracovní prezentace za pomoci učitele, spolužáků, prezentace školy
v rámci výstav či dalších akcí školy)
sdílení prožitků s učitelkou a ostatními spolužáky
pěstování tolerance
výběr a třídění výsledků vlastních tvůrčích činností pro prezentaci
(dle vlastní potřeby, před spolužáky, rodiči, pro prezentaci školy),
vnímání, porovnávání vlastních výsledků s výsledky ostatních
rozlišování, třídění a hodnocení výsledků tvůrčích činností vlastních
i ostatních, běžné a umělecké produkce (malba, kresba, objekty,
fotografie, animovaný film)

Poznámky

VL - základní lidská práva
MKV - komunikace a žití ve skupině
s příslušníky odlišných sociokulturních
skupin, uplatňování svých práv a respektování
práv druhých
ČJ - ilustrace, poslech pohádek, čtení, vyprávění
podle obrázků

Účast ve výtvarných
soutěžích, prezentování se
výrobky na výstavách

UČEBNÍ OSNOVY 2. stupeň
1. Vzdělávací oblast:
2. Vzdělávací obor:
3. Vyučovací předmět:

Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Tělesná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a zdraví. Ve vyšších ročnících na 2. stupni se náročnost
v jednotlivých složkách předmětů zvyšuje se zohledněním na možnosti a schopnosti žáků. Obsah tematických celků v Tělesné
výchově upravujeme s ohledem na postižení a individuální zvláštnosti dětí, zohledňujeme individuální zdravotní i psychický stav
jedinců. Úkolem předmětu je regenerace a kompenzace jednostranné zátěže působené pobytem ve škole. Staví na získaných
pohybových činnostech a hrách a dále je rozvíjí. I nadále začleňujeme zdravotně kompenzační a relaxační činnosti, též se
zohledněním individuálního zdravotního stavu jednotlivých žáků.
Žáci rozvíjí vzájemnou spolupráci a soutěživost s vyrovnáním se se situací úspěchu i neúspěchu. Jsou vedeni k zařazování některé
z činností cíleně a pravidelně do svého režimu.
Na 2. stupni v 7. a 8. ročníku je Tělesná výchova zaměřena na dosažení co nejvyššího stupně tělesné zdatnosti, odolnosti a
otužilosti. Vede i k pěstování hygienických návyků, dobrému vztahu k práci a sportu. V 9. a 10. ročníku plní úkoly zdravotní a
výchovné. Jejím cílem je podpora rozvoje organismu, vytváření pohybových dovedností a návyků potřebných k pracovnímu a
společenskému uplatnění žáků. V tomto předmětu žáci realizují pohybový režim, různé druhy pohybových aktivit, správné držení těla,
pravidla osobní hygieny, vhodné druhy oblečení a obutí, bezpečnost při činnostech, první pomoc (v jednoduché formě) při drobných
poraněních. Organizační činnosti, základní pravidla her a soutěží jsou schopni respektovat, organizovat, řídit či posuzovat v rámci
svých možností. V neposlední řadě je cílem chování „fair play“, uvědomování si rozdílnosti ve výkonech jednotlivců a vzájemně se
tolerovat.
Zvláštní místo má Zdravotní tělesná výchova (ZTV), žáci jsou zařazováni na základě doporučení lékaře, specifické úkoly a obsah
ZTV vycházejí ze základních charakteristik zdravotního oslabení žáků. Cílem ZTV je odstranění nebo alespoň zmírnění zdravotního
oslabení. Zdravotně oslabení žáci se účastní i ostatních hodin TV, nevykonávají však cvičení, která jsou vzhledem k jejich oslabení
nevhodná.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět Tělesná výchova se vyučuje na 2. stupni v 6. - 10. ročníku jako samostatný předmět po třech hodinách týdně a svým
obsahem prolíná i do ostatních předmětů. Tělesná výchova probíhá na sportovních hřištích a ve sportovní hale. Ke zvýšení účinnosti
TV na zdravý rozvoj žáků v co největší míře využíváme přírodní prostředí pro cvičení v přírodě, pobyt v bazénu, na zimním stadionu.
Je rovněž realizována v některých projektech zaměřených na sportovní soutěže i v rámci regionu. Časová dotace je stejná pro chlapce
i dívky. Na 2. stupni probíhá výuka společně. Předmětem prolínají vyučovací předměty Výchova ke zdraví, Hudební výchova,
Přírodověda.
Důležitou součástí TV jsou cvičení koordinační, relaxační, kde zařazujeme i cvičení na gymnastických míčích a míčkování formou
míčkové automasáže od autorky PhDr. Jarmily Kopkánové. Tělovýchovné chvilky zařazujeme i do vyučovacích hodin jiných
předmětů a do přestávek v průběhu celé doby pobytu žáka ve škole.
Vzdělání v tělesné výchově je rozděleno na tři okruhy:
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
 sportovní a pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické, průpravné a kondiční formy cvičení
 koordinační, kompenzační, relaxační a vyrovnávací cvičení
 základy atletiky, sportovních her
 turistika a pobyt v přírodě
 základy nástupového a pochodového tvaru
 plavání
 bruslení, sáňkování, hry na sněhu, klouzání
 stolní tenis, softtenis
Činnosti ovlivňující zdraví
 význam pohybu pro zdraví, příprava organismu a vyrovnání se s fyzickou zátěží
 zdravotně zaměřené činnosti s rozvojem různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena
při TV
 dodržování bezpečnosti při pohybových činnostech, poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
 rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností jim předcházet nebo je řešit
Činnosti podporující pohybové učení
 Komunikace, organizace, zásady jednání a chování, posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových
činnostech a sportovním dění ve světě
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Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV - schopnosti poznávání, sebepoznávání, poznávání lidí a jednání ve specifických situacích a rolích, cvičení sebeovládání
MKV - okruh lidské vztahy - rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci,vede k vzájemnému respektování, ke spolupráci a
společenským aktivitám, zabezpečení takového klimatu, kde se budou všichni cítit rovnoprávně, učí žáka vnímat jako sebe sama
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
 zvládají pojmy tělocvičného názvosloví dle možností
 cvičí dle popisu cvičení, učíme základům týmové práce, kooperace
 jsou zodpovědní za své zdraví jako nejdůležitější hodnoty
Učitel
 umožňuje žákům, aby se naučili hodnotit své činnosti nebo výsledky
 jde žákům osobním příkladem, zajímá se o individuální zvláštnosti jednotlivých dětí a respektuje je, zařazuje nové a nové
metody ke zvládnutí, vhodně motivuje
 dodává žákům sebedůvěru, sleduje jejich pokroky
Kompetence k řešení problémů
Žáci
 snaží se řešit a překonávat překážky
 uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí
 řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním nářadím a náčiním
Učitel
 dodává žákům sebedůvěru, dle potřeby žákům pomáhá
 podporuje žáky, aby pozitivně prožívali osvojené pohybové činnosti a využívali je k překonávání negativních fyzických a
psychických stavů
Kompetence komunikativní
Žáci
 spolupracují při týmových pohybových činnostech a soutěžích
 reagují na povely a pokyny v rámci svých možností
 komunikují mezi sebou přátelsky, netolerují „nefér“chování
Učitel




vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých
vede žáky k pozitivní prezentaci, reprezentaci své osoby a školy na veřejnosti
umožňuje žákům podílet se na sestavování pravidel, důsledně vyžaduje jejich dodržování

Kompetence sociální a personální
Žáci
 učí se jednat v duchu „fair- play“, pracovat v týmu
 rozpoznávají vzájemné odlišnosti jako podmínku spolupráce
 dodržují pravidla, označují přestupky
 respektují opačné pohlaví
 zvládají pohybové činnosti ve skupině
Učitel




zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
umožňuje každému žákovi zažít úspěch
vyžaduje dodržování dohodnutých postupů

Kompetence občanské
Žáci
 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, projevují přiměřenou samostatnost
 spojují svou pohybovou činnost se zdravím
 učí se být ohleduplní a taktní
Učitel



je vždy připraven podat žákům pomocnou ruku
buduje přátelskou atmosféru
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respektuje osobnost žáka a jeho práva

Kompetence pracovní
Žáci
 uplatňují hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě
 učí se užívat jednotlivá tělocvičná nářadí a náčiní
Učitel




učí žáky dodržovat organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné sportovní
činnosti ve známém i méně známém prostředí
učí žáky nepřeceňovat své možnosti, ocení snaživost při nedokonalém provedení, žáka podpoří
učí je využívat dle možností a schopností znalosti a dovednosti v praxi s ohledem na zdravotní stav a postižení jednotlivých
individualit
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: VII. – VIII.
Časová dotace 3 hodiny týdně v každém z ročníků
Výstup

- usiluje o zlepšení a udržení úrovně
pohybových schopností a
zdokonalování základních lokomocí a
pohybových dovedností
- cíleně se připravuje na pohybovou
činnost a její ukončení
- snaží se o co nejsprávnější provedení
cviků
- ovládá běh z vysokého i nízkého startu
- na znamení změní směr běhu i dané
tempo
- zvládá skoky a poskoky na místě i z
místa
- seznamuje se s cvičením přes švihadlo
- dle svých individuálních schopností a
možností nacvičuje skok do dálky bez
rozběhu i s krátkým rozběhem
- zdolá bez obtíží a beze strachu vyšší
překážky a prolézačky
- aktivně se zapojuje do pohybových
činností
- dle svých možností zvládá házení
horním obloukem, chytání míče do
obou rukou
- snaží se o co nejsprávnější provedení
cviků
- využívá základní kompenzační a
relaxační techniky
- uplatňuje hygienické a bezpečnostní
zásady pro provádění zdravotně

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Činnosti ovlivňující zdraví
význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, pohybové aktivity
cvičení pro správné držení těla: opakování a obměňování cviků
uvedených v 1. období se stoupající náročností cviků dle možností a
schopností dětí a i požadavky na správnost provedení
rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních
schopností
cvičení pro rozvoj vytrvalosti, posilování
chůze - v daném rytmu, přes nízké překážky, chůze v zástupu, ve
dvojicích, v řadě, chůze na místě, nácvik chůze vzad, slepičí krok
běh - přirozený, běh s výběhem na daný signál ze stoje, dřepu, sedu i
kleku, zrychlování a zpomalování běhu dle daného tempa, změny
směru běhu na daný signál, běh po kružnici, „osmičce“, nácvik běhu
s přeskokem přes nízkou překážku
skoky - poskoky na místě i z místa daným směrem, přeskok nízkých
překážek, napjaté gumy, švihadla, seskok na měkkou podložku do
dřepu (stoje), skok do dálky bez rozběhu i s krátkým rozběhem,
poskoky s obraty, poskoky stranou, poskoky v dřepu
lezení - zdokonalování dříve osvojených druhů lezení, podlézání,
přelézání, prolézání, sjíždění, výstup po šikmé lavičce chůzí,
lezením, plížením, zlézání přírodních překážek
házení a chytání - hod do dálky a výšky horním obloukem, koulení
míče na cíl, chytání míče odraženého o zem, přehazování vyšších
překážek, prohazování obručí, hod obouruč, cvičení se švihadly
koordinační cvičení - opakování a obměňování cviků uvedených
na 1. stupni
cvičení ke správnému držení těla, relaxační - míčkování, cviky jógy,
cvičení na gymballech, průpravná cvičení, koncentrační a
postřehová cvičení, prevence a korekce svalových dysbalancí
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech, vhodný oděv a
obuv ve specifickém prostředí
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OSV - rozvoj pohybových schopností,
dovedností a překonávání neobratnosti,
případně pasivity na základě znalosti
zdravotního stavu žáků a povahy jejich
postižení
- prostřednictvím pohybových aktivit přispívá ke
zmírnění důsledků mentálního postižení
- přispívá k utváření pozitivních psychických
vlastností
-napomáhá zvládání vlastního chování, přispívá
k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i
mimo ni
- cvičení sebeovládání
- rozvíjí základní sociální dovednosti pro
vzájemnou spolupráci, vzájemné poznávání ve
skupině – respekt, podpora, pomoc, odpovědnost,
spravedlnost, spolehlivost, rozhodnost

MKV - smysl pro spravedlnost, solidaritu,
toleranci, vzájemný respekt, spolupráce a
společenské aktivity

ČJ - uvolňovací cvičení, relaxační chvilky,
správné držení těla při čtení a psaní

Poznámky

vhodné a bezpečné pohybové činnosti
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a využívá je ve hře, soutěži,
při rekreačních činnostech
- snaží se o co nejsprávnější provedení
pohybové činnosti
- za dopomoci zvládne výskok na
švédskou bednu
- snaží se o zvládnutí cvalu stranou a
přísunného kroku
- vytleská ¾ takt, pohybově vyjádří
pojmy nízko, vysoko, pomalu rychle
- zvládne jednoduchou improvizaci bez
náčiní i s náčiním na vybranou
hudbu
- zapojuje se aktivně do vybraných
atletických disciplín
- snaží se zvládnout základní pohybové
dovednosti nezbytné pro vybrané
sportovní hry

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
pohybové hry s různým zaměřením, pohybové hry s netradičními
pomůckami
gymnastika, cvičení s náčiním a na vybraném nářadí:
rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem
základy gymnastických cvičení - kolébka, převaly, kotoul vpřed
změny poloh a postojů (ve zrychleném tempu)
výskok na 3 - 4 díly švédské bedny do vzporu klečmo, vztyk, seskok
rytmická gymnastika - nácvik cvalu stranou i ve dvojicích zády
HV - rytmizace, hudebně pohybové činnosti
k sobě a vpřed
nácvik přísunného kroku vpřed
vyjádření ¾ taktu podupem, potleskem
pohybové vyjádření pojmů nízko, vysoko, pomalu, rychle
cvičení s náčiním i bez náčiní při hudbě (improvizace)
atletika - běh na krátké tratě, běh na dráze, v terénu (dle možností a
schopností žáků), skok do dálky, do výšky, hod míčkem, hod
kriketovým míčkem
základy sportovních her - základy košíkové, fotbalu, přehazované,
vybíjené, závodivé hry a honičky

sezónní činnosti - plavání, jízda na kole (dle schopností dětí),
turistika, pobyt v přírodě, chůze a orientace v terénu, táboření,
- uplatňuje bezpečné chování v přírodě a základní turistické dovednosti, ochrana přírody, sáňkování,
bobování, dle možností a schopností dětí uspořádat několikadenní
v silničním provozu
- zná zásady ošetření drobných poranění lyžařský kurz, dodržovat bezpečnost při pohybových aktivitách na
sněhu
- umí požádat o pomoc
- při cvičení reaguje na smluvené povely
a vybrané základní názvosloví
- zvládá určené prvky pohybové činnosti
a výkony
- při kolektivních hrách dodržuje
dohodnutá pravidla, spolupráci
v družstvu

Činnosti podporující pohybové učení
komunikace v TV, smluvené povely, signály, gesta, základy odborné
terminologie, vzájemná komunikace při osvojovaných pohybových
činnostech

OSV - rozvíjení základních sociálních dovedností
pro vzájemnou spolupráci, vzájemné poznávání
ve skupině - respekt, podpora, pomoc,
odpovědnost, spravedlnost, spolehlivost,
rozhodnost

PŘ - ochrana přírody, první pomoc
PV - práce v domácnosti

významné sportovní soutěže
pravidla osvojovaných pohybových činností, základní pravidla her

153

MKV - smysl pro spravedlnost, solidaritu,
toleranci, vzájemný respekt, spolupráce a
společenské aktivity

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: IX. – X.
Časová dotace 3 hodiny týdně v každém z ročníků
Výstup

- usiluje o zlepšení a udržení úrovně
pohybových schopností a
zdokonalování základních lokomocí a
pohybových dovedností
- cíleně se připravuje na pohybovou
činnost a její ukončení
- využívá základní kompenzační a
relaxační techniky
- dosahuje co nejvyššího stupně tělesné
zdatnosti, odolnosti a otužilosti
- uplatňuje hygienická a bezpečnostní
pravidla při sportovních aktivitách
v přírodě, na hřišti, v tělocvičně,
v bazénu, na zimním stadionu a
v silničním provozu
- zná zásady ošetření drobných poranění
- umí požádat o pomoc
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti - využívá osvojené pohybové
dovednosti při hře, soutěži, při
rekreačních činnostech
- snaží se o co nejsprávnější provedení
pohybové činnosti
- zvládá základní pohybové dovednosti
nezbytné pro vybrané sportovní hry
- seznamuje se s vybranými netradičními
a rekreačními sporty
- dle svých možností a zdravotního stavu
se zapojuje do vybraných sezónních
sportovních aktivit

Učivo

Činnosti ovlivňující zdraví
význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, pohybové aktivity
cviky protahovací, posilovací, cvičení dechová a relaxační
kompenzační cvičení k vyrovnávání jednostranného pracovního
zatížení žáků
kondiční a koordinační cvičení - chůze, běh, lezení, skok, cvičení
pohybové koordinace - dle pohybových zvláštností žáků
závodivé hry s náčiním i bez náčiní
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech, vhodný oděv a
obuv ve specifickém prostředí

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
pohybové hry s různým zaměřením, pohybové hry s netradičními
pomůckami
rytmická gymnastika - cvičení s náčiním i bez náčiní podle hudby,
základy lidových tanců - mazurka, valčík, polka, tango, country
improvizace v rytmu taneční a relaxační hudby
základy sportovních her - košíkové, házené, vybíjené, přehazované,
stolního tenisu, kopané
dle možnosti zařazovat netradiční sporty - soft-tenis, badminton,
létající talíře, stolní tenis, petanque
sezónní činnosti - dle individuálních schopností žáků a podmínek
školy - sáňkování, bobování, bruslení, plavání, turistika - pobyt
v přírodě, základní poznatky z turistiky, chůze a orientace v terénu,
táboření, bezpečnost při pohybových aktivitách na sněhu!
lze uspořádat několikadenní lyžařský kurz a též několikadenní
turistický kurz
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Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy
OSV - napomáhá zvládání vlastního chování,
plní úkoly zdravotní a výchovné
cvičení sebeovládání
přispívá k utváření dobrých mezilidských
vztahů
přispívá ke zmírnění důsledků mentálního
postižení (MR)
přispívá k utváření pozitivních psychických
vlastností
vzájemné poznávání a respektování se ve
skupině
rozvíjí základní sociální dovednosti pro
vzájemnou spolupráci

Poznámky

Turistické vycházky se
zdoláváním přírodních
překážek, závody ve
stolním tenise a atletice
v rámci sportovních her
pro tyto žáky, závody
v bruslení a plavání.

MKV - vede ke vzájemnému respektování se,
ke spolupráci a společenským aktivitám
zabezpečení takového klima, kde se všichni cítí
rovnoprávně
rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a
toleranci

HV - rytmizace, hudebně pohybové činnosti
VL - péče o občana, první pomoc
MKV - vzájemný respekt, spolupráce,
pozitivní klima

Cílem TV, VV v tomto
období je podpora rozvoje
organismu, vytváření
pohybových dovedností a
návyků potřebných
k pracovnímu a
společenskému uplatnění
žáků.

- snaží se o co nejsprávnější provedení
pohybu v souvislosti s hudbou
- ovládá základy vybraných atletických
disciplín (hod, běh, skok do dálky)
- zapojuje se aktivně do vybraných
atletických disciplín
- snaží se dodržovat upravená pravidla
vybraných sportovních her
- při cvičení reaguje na smluvené povely
a vybrané základní názvosloví
- zvládá určené prvky pohybové činnosti
a výkony
- při kolektivních hrách dodržuje
dohodnutá pravidla, spolupráci
v družstvu

rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem
atletika, starty, běhy na dráze, v terénu (dle možností a schopností
žáků), skok do dálky, do výšky, hod kriketovým míčkem
sportovní hry s upravenými pravidly
Činnosti ovlivňující pohybové učení
vzájemná komunikace při osvojovaných pohybových činnostech
významné sportovní soutěže
pravidla osvojovaných pohybových činností, základní pravidla her
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HV - rytmizace, hudebně pohybové činnosti

MKV - smysl pro spravedlnost, solidaritu,
toleranci, vzájemný respekt, spolupráce a
společenské aktivity

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Zdravotní tělesná výchova
Ročník: VII. – X.
Časová dotace 3 hodiny týdně v každém z ročníků místo TV
Výstup

- má odpovídající vytrvalost při korekci
zdravotního oslabení
- snaží se soustředit na cvičení
- uplatňuje správné způsoby držení těla
v různých polohách a při pracovních
činnostech

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Činnosti podporující korekce zdravotních oslabení
základní termíny osvojovaných činností
prevence a korekce oslabení
denní režim z pohledu zdravotního oslabení
soustředění na cvičení
nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních oslabení)

- zařazuje do svého pohybového režimu
speciální kompenzační cvičení
související s vlastním oslabením
- snaží se o optimální provedení
kompenzačních cvičení

Speciální cvičení
soubor speciálních cvičení pro jednotlivé typy postižení, je shodný
pro 1. i 2. stupeň (učivo tohoto tématu je uvedeno na 1.stupni a je
využitelné i pro 2. stupeň)

- dle svých možností se snaží aktivně
zapojovat do pohybových činností

Všestranně rozvíjející pohybové činnosti
pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni postižení

OSV - schopnosti poznávání, sebepoznávání,
sebeovládání, poznávání lidí ve specifických
situacích a rolích

Specifické úkoly a obsah
ZTV vycházejí ze
základních charakteristik
zdravotního oslabení žáků.

MKV - lidské vztahy - rozvíjí smysl pro
spravedlnost, vede ke vzájemnému
respektování se, ke spolupráci, učí žáka
vnímat jako sebe sama

Zdravotně oslabení žáci se
účastní i ostatních hodin
TV, nevykonávají však
cvičení, která jsou
vzhledem k jejich oslabení
nevhodná.
Počet žáků ve skupině
ZTV je minimálně 4,
maximálně 8.

HV - dechová cvičení
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Poznámky

OSV - porozumění sobě samému i druhých,
spolupráce, komunikace

UČEBNÍ OSNOVY 2. stupeň
1. Vzdělávací oblast:
2. Vzdělávací obor:
3. Vyučovací předmět:

Člověk a zdraví
Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.
Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět na 2. stupni v 9. a 10. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka bude
organizována formou besed, diskuzí, exkurzí i projektů v prostorách školy (např. kmenové třídě, učebně PC, cvičné kuchyňce) i mimo
školu.
Vzdělání je zaměřeno na:
 na poskytování základních informací o člověku v souvislosti s preventivní ochranou zdraví
 na upevňování si hygienických, stravovacích, pracovních i jiných zdravotně preventivních návyků
 na učení se odmítat škodlivé látky
 učí se předcházení úrazům a získávají vědomosti a dovednosti poskytnout základní první pomoc v rámci svých možností a
schopností hravou formou, programy v počítači, s využitím v praxi
 na získávání orientace v základních otázkách sexuality
 vedení ke zdravému způsobu života, k péči o zdraví
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV - obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, poznávání sebe sama a lidí a jednání ve specifických
situacích
MKV - schopnost zapojovat se do diskuze, učí se komunikovat ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, jsou vedeni
k odpovědnosti za své chování a jednání
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
 jsou vedeni k efektivnímu učení, vytváří si komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy
 v rámci svých možností plánují, organizují a řídí vlastní učení
Učitel




se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků
zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů, vlastní iniciativu žáků, zařazuje metody, při kterých
docházejí k řešením sami
sleduje při hodině pokroky všech žáků, vhodně motivuje, chválí

Kompetence k řešení problémů
Žáci
 vnímají nejrůznější problémové situace, plánují způsob řešení problémů
 vyhledávají informace vhodné k řešení problémů
 v rámci svých možností jsou schopni obhájit svá rozhodnutí
Učitel



klade otevřené otázky zaměřené na problémové situace, témata
ukazuje žákovi cestu ke správnému řešení prostřednictvím modelových situací

Kompetence komunikativní
Žáci
 komunikují na odpovídající úrovni s ohledem na postižení jednotlivých individualit
 osvojují si kultivovaný ústní projev s využitím individuálního přístupu
Učitel



vede žáky ke kultivovanému projevu s ohledem na možnosti žáků
vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky
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Kompetence sociální a personální
Žáci
 jsou vedeni ke spolupráci ve skupině
 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
 v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
Učitel




zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
vede žáky k ohleduplnosti k druhým
vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

Kompetence občanské
Žáci
 respektují názory ostatních
 rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví
 formují si volní a charakterové vlastnosti
Učitel




vede žáky k ohleduplnosti k druhým
způsob výuky, formy komunikace přizpůsobuje individualitě každého žáka
svým chováním, jednáním a vystupováním jde příkladem žákům

Kompetence pracovní
Žáci
 jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
 využívají znalostí v běžné praxi
Učitel




umožňuje žákům vyhledávat informace z různých zdrojů (encyklopedie, PC, tisk apod.)
vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
vytváří pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: IX. - X.
Časová dotace 1 hodina týdně v každém z ročníků
Výstup

- uvědomuje si základní rozdíly mezi
kamarádstvím a láskou
- je informován o významu dobrého
soužití mezi vrstevníky i členy rodiny
- uplatňuje způsoby bezpečného chování
v sociálním kontaktu s vrstevníky
- ví, jak se chovat při komunikaci
s neznámými lidmi
- ví, která telefonní čísla může v případě
potřeby použít
- uvědomuje si základní životní potřeby
a snaží se je naplňovat ve shodě se
zdravím
- chápe rozdíly mezi jednotlivými
etapami lidského života
- je seznámen s rozdíly sexuálního
chování jednotlivců (homosexuální,
bisexuální)
- seznamuje s ochranou před nechtěným
otěhotněním a pohlavními chorobami
- zná správné stravovací návyky a
v rámci svých možností dodržuje a
uplatňuje zásady správné výživy
- dodržuje zásady osobní hygieny
- respektuje zdravotní stav svůj i svých
vrstevníků, snaží se popsat své
zdravotní problémy a potíže
- použije důležitá telefonní čísla
v případě potřeby pomoci (dle svých
možností)
- řídí se pokyny odpovědných osob při

Učivo

Vztahy mezi lidmi a formy soužití
vztahy ve dvojici, kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy,
manželství a rodičovství
vztahy a soužití v prostředí rodiny, školy, vrstevnické skupiny
(ústavní x rodinná péče)

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy
OSV - vztah k sobě samému i druhým,
poznávání sebe sama a druhých lidí a jednání
ve specifických situacích, dovednosti zvládání
zátěžových situací, mezilidské vztahy

Poznámky

VL - rodina, mezilidské vztahy
rodinné konflikty a jejich vliv na dítě, partnery
bezpečné chování komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi
Změny v životě člověka a jejich reflexe
já a moje budoucnost (žebříček hodnot, osobnost, zodpovědnost)
já a ti druzí
dětství, puberta, dospívání (tělesné, duševní změny a společenské
změny)
sexuální dospívání a reprodukční zdraví, prevence rizikového
sexuálního chování, předčasná sexuální zkušenost, antikoncepce,
těhotenství a rodičovství mladistvých, poruchy pohlavní identity
základy péče o dítě
Zdravý způsob života - péče o zdraví
výživa a zdraví, zásady zdravého stravování, vliv životních
podmínek a způsobu stravování na zdraví, specifické druhy výživy
tělesná hygiena, zásady osobní a intimní hygieny, otužování,
význam pohybu pro zdraví, režim dne
civilizační choroby, zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče
relaxační techniky
dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, bezpečné
prostředí ve škole, ochrany zdraví při různých činnostech, ochrana
člověka za mimořádných situací, událostí, chování v situacích úrazu
a život ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na
pracovišti, v dopravě)
ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým
onemocněním a úrazy, bezpečné způsoby chování
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MKV - schopnost zapojovat se do diskuze, učí
se komunikovat ve skupině i s příslušníky
odlišných sociokulturních skupin, odpovědnost
za své chování a jednání, mezilidské vztahy
VL - volný čas
PŘ - lidské tělo

PV - práce v domácnosti, základy vaření

VL - volný čas, sociálně patologické jevy
TV - hygiena při sportu, relaxační techniky

K - centrum
DVD, video
Besedy
časopisy

mimořádných událostech
- v rámci svých možností poskytne první
pomoc při drobných poraněních
- uplatňuje osvojené sociální dovednosti
při kontaktu se sociálně patologickými
jevy
- ví o souvislosti mezi konzumací
návykových psychoaktivních látek a
poškozením zdraví
- zaujímají odmítavé postoje ke všem
formám brutality a násilí

PŘ - lidské tělo
Sociálně patologické jevy
zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek
skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální
kriminalita a šikana a jiné projevy násilí, formy sexuálního
zneužívání dětí, komunikace se službami odborné pomoci praktické dovednosti
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OSV - vztah k sobě samému i druhým,
poznávání sebe sama a druhých lidí a jednání
ve specifických situacích, dovednosti zvládání
zátěžových situací, mezilidské vztahy

UČEBNÍ OSNOVY 2. stupeň
1.Vzdělávací oblast:
2.Vzdělávací obor:
3.Vyučovací předmět:

Člověk a svět práce
Pracovní výchova
Pracovní výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Vyučovací předmět Pracovní výchova navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Pracovní výchova na 1. stupni. Na 2. stupni
si žáci upevňují hygienické návyky a dovednosti sebeobsluhy. Dále si rozšiřují a opakují učivo, nově se seznamují se základy vaření a
s prací se dřevem.
Na 2. stupni se Pracovní výchova bude vyučovat v 7. a 8. ročníku 5 hod. týdně,
v 9. a 10. ročníku 6 hod. týdně.
Pracovní výchova je dělena do těchto tematických okruhů:
 Sebeobsluha
 Práce montážní a demontážní
 Pěstitelské práce
 Práce v domácnosti
 Práce s technickými materiály
Žáci jsou vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Realizace tematických okruhů bude probíhat v kmenových třídách, ve školní a keramické dílně, na školní zahradě a bude závislá na
schopnostech žáků, podmínkách a možnostech školy. Učivo je určeno pro chlapce i dívky.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této oblasti směřuje k vytváření klíčových kompetencí, tím že vede žáka k:







zvládnutí úkonů souvisejících se sebeobsluhou
rozvoj jemné motoriky, získání manuálních zručností
překonávání obtíží a dokončování pracovních úkolů
porozumění jednoduchým pracovním postupům
osvojení dovedností k praktickému užívání a zacházení s předměty denní potřeby
dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci

Předmětem prolínají průřezová témata:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - žák se učí orientovat v sobě samém
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - podílí se na klimatu třídy a školy
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
Žáci
 osvojují si základní pracovní dovednosti
 učí se používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě
Učitel



umožňuje žákům poznávat a používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí
vhodnou motivací podporuje u žáků zájem o práci

Kompetence k řešení problémů
Žáci
 promýšlí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů
 učí se řešit problémy na modelových případech
Učitel


rozvíjí tvořivost u žáků, vede k uplatňování vlastních nápadů
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zadává úkoly, které vedou k nácviku různých postupů

Kompetence komunikativní
Žáci
 rozšiřují si slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek
 učí se popsat postup své práce
Učitel



při zadávání úkolů využívá popis, jednoduché texty, obrazové materiály, výrobky
vede žáky k obohacování a rozšiřování slovní zásoby

Kompetence sociální a personální
Žáci
 prací ve skupině se učí vzájemné spolupráci, toleranci a respektu
 společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku
Učitel



přistupuje individuálně ke každému žáku
vede žáky k vzájemné spolupráci

Kompetence občanské
Žáci
 respektují pravidla při práci a jejich dodržování
 snaží se tolerovat své spolužáky ve skupině
Učitel



vytváří u žáků pozitivní vztah k práci
dbá na ocenění žákova výsledku

Kompetence pracovní
Žáci

dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla při činnostech

snaží se dodržovat zásady správného používání pracovních pomůcek
Učitel



vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti, hygieny a ochranných pomůcek
zohledňuje tempo jednotlivých žáků a v činnostem jim dle potřeby napomáhá.

162

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: VII. - VIII.
Časová dotace 5 hodin týdně v každém z ročníků
Výstup

- zvládá základní hygienické návyky
- zvládá základy sebeobsluhy
- udržuje pořádek ve svých věcech

- snaží se rozlišovat různé druhy
materiálů
- získává základní vědomosti o
materiálech, nástrojích a pracovních
postupech
- navrhne a volí vhodný pracovní postup
v souladu s druhem zpracovávaného
materiálu
- správně vybírá a používá vhodné
pracovní nástroje a pomůcky

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Sebeobsluha
používání WC, splachování, hygiena po použití WC
osobní hygiena ( mytí, intimní hygiena, vlasy)
správné používání kapesníku
svlékání, oblékání oděvu a prádla (převlékání do cvičebního úboru)
skládání oděvů svetr, kalhoty, cvičební úbor
obouvání, vázání kliček
péče o osobní věci, udržování pořádku
hygiena stolování

MKV - utváření mezilidských vztahů

Práce s technickými materiály
seznámení s různým materiálem a jeho vlastnostmi a užitím v praxi
(dřevo, kov, plasty) podle předlohy i vlastní fantazie
seznámení s funkcí a užitím nástrojů, nářadí a pomůcek
práce s kartonem a papírem (skládání, stříhání)
práce s modelovací hmotou, keramikou (mačkání, koulení, tvarování
pomocí formiček, špachtle, válečku)
modelování složitějších předmětů (pletení vánočky, modelování
zvířat)

práce se dřevem (spojování dřeva hřebíky, úprava dřeva smirkovým
- dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a papírem, pilováním, natírání barvou, měření a řezání dřeva pilou)
ochrany při práci s nástroji a nářadím práce s drátkem (ohýbání, štípání, splétání)
seznámení s dalšími materiály (plech, plasty, sklo)
základní dovednosti ručních prací - háčkování, šití, pletení, vyšívání
- sestaví podle návodu, plánu
jednoduchý model
- zvládá jednoduchou montáž a
demontáž při práci se stavebnicemi
- provádí údržbu jednoduchých
předmětů

OSV - vzájemné poznávání ve skupině, práce
v týmu, ve skupině, spolupráce

Práce montážní a demontážní
- sestavování modelů z konstrukční stavebnice z plastů
- montáž a demontáž jednoduchých předmětů
- sestavování prostorových modelů z kartónových vystřihovánek
- práce s návodem a předlohou
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M - třídění předmětů,základní geometrické
tvary

PŘ - druhy materiálů

VV - námětová kresba, malba

Poznámky

- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní předpisy
- volí vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin
- -seznámí se s hlavními zásadami pro
pěstování zeleniny
- za asistence pěstuje a ošetřuje květiny
v interiéru a využívá je k výzdobě
- seznámí se s běžnými léčivými
rostlinami a zná nebezpečí jedovatých
rostlin
- rozezná vhodné pracovní pomůcky při
práci na zahradě
- zná běžné druhy ovoce
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce na zahradě
- snaží se zvládat jednoduché pracovní
postupy při základních činnostech
v domácnosti
- používá vhodné prostředky při práci
v domácnosti
- dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při
zacházení s elektrospotřebiči a
používanými prostředky
- připraví podle svých možností pokrmy
podle daných postupů v souladu se
zásadami zdravé výživy
- dodržuje základní principy stolování a
obsluhy u stolu

VV - základní barvy a jejich odstíny
M - geometrické tvary, třídění podle tvarů
Pěstitelské práce
- základní podmínky pro pěstování, základní zpracování půdy, výživa ČJ - popis
rostlin (rytí záhonu, setí, pletí, přihnojování)
- pěstování vybraných druhů zeleniny (podmínky a zásady pěstování)
- pokojové květiny (ošetřování, přesazování )
- okrasné rostliny (pěstování, využití, aranžování, jednoduchá vazba )
- léčivé rostliny a koření - druh a využití (léčivé a jedovaté rostliny,
nebezpečné)
PŘ - druhy ovoce, zeleniny, rostliny léčivé a
jedovaté
- používání zahradního nářadí (rýč, hrábě, motyka)
VV - námětová kresba, malba
Práce v domácnosti
údržba a úklid v domácnosti, úklidové prostředky, postupy,
bezpečnost při styku s čistícími prostředky
údržba oděvů a textilií, prací a čistící prostředky a zacházení s nimi
elektrické spotřebiče, funkce a užití, ovládání,ochrana a údržba,
bezpečnost provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem
kuchyně, základní vybavení, dodržování pořádku a čistoty,
bezpečnost a hygiena provozu
potraviny, skupiny potravin, způsoby konzervace
příprava pokrmů, úprava pokrmů za studena, základní způsoby
tepelné úpravy, základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů,
zásady zdravé výživy
úprava stolu a stolování, jednoduché prostírání, chování u stolu,
ozdobné prvky a květiny na stole, prostírání při slavnostních
příležitostech
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Výchova ke zdraví - druhy potravin, zásady
zdravé výživy
VL - pojmenování vybavení kuchyně, elektrické
spotřebiče - zacházení, nebezpečí
M - dávkování potravin

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: IX. - X.
Časová dotace 6 hodin týdně v každém z ročníků
Výstup

- zvládá základní hygienické návyky
- zvládá základy sebeobsluhy
- udržuje pořádek ve svých věcech

- rozpozná různé druhy materiálů
- užívá základní vědomosti o
materiálech, nástrojích a pracovních
postupech
- zvolí vhodný pracovní postup v souladu
s druhem daného materiálu
- orientuje se v jednoduchých
pracovních postupech a návodech
podle svých schopností
- rozezná a správně používá vhodné
pracovní nástroje a pomůcky
- dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci - dodržuje zásady
bezpečnosti a ochrany při práci
s nástroji a nářadím

- sestaví podle návodu, plánu
jednoduchý model
- zvládne jednoduchou montáž a
demontáž při práci se stavebnicemi

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, kurzy

Sebeobsluha
používání WC, splachování, hygiena po použití WC
osobní hygiena ( mytí, intimní hygiena, vlasy)
správné používání kapesníku
svlékání, oblékání oděvu a prádla (převlékání do cvičebního úboru)
skládání oděvů svetr, kalhoty, cvičební úbor
obouvání, vázání kliček
péče o osobní věci, udržování pořádku
hygiena stolování
Práce s technickými materiály
opakování osvojených činností z nižších ročníků
práce s různými druhy materiálů a jeho užití v praxi (plech, dřevo,
plasty )
pojmenování, funkce a užití nástrojů, nářadí a pomůcek
práce s papírem, kartonem (skládání, obkreslování šablony,
vystřihování tvarů, lepení barevných papírů - mozaika, vystřihování
z přeloženého papíru - záložky a dečky, balení předmětů do papíru balení dárků)
práce s modelovací hmotou, keramikou (mačkání, tvarování pomocí
formiček, modelování náročnějších tvarů)
práce se dřevem (dále procvičování - úprava dřeva pilováním,řezání
pilou,natírání barvou i lakem, spojování dřeva hřebíkem ,vrutem,
práce se šroubovákem)
práce s drátkem (ohýbání, splétání - ozdoby) zdokonalování ručních
prací - šití, vyšívání, pletení, háčkování, vázání kličky
řemesla, tradice a zvyky (Vánoce, Velikonoce)
Práce montážní a demontážní
sestavování modelů z konstrukční stavebnice
montáž a demontáž jednoduchých předmětů
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OSV - práce v týmu, ve skupině, spolupráce,
komunikace
MKV - upevňování kolektivních vztahů ve třídě

VL, PŘ - druhy materiálů

Poznámky

- provádí údržbu jednoduchých
předmětů

vystřihování a sestavování prostorových modelů z kartónových
vystřihovánek
práce s návodem předlohou

- dodržuje zásady bezpečnosti hygieny
práce a bezpečnostní předpisy
- zvolí vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin
- zná hlavní zásady pro pěstování
zeleniny
- pod dohledem pěstuje a ošetřuje
květiny v interiéru a využívá je
k výzdobě
- seznamuje se s dalšími léčivými
rostlinami a zná nebezpečí jedovatých
rostlin
- používá vhodné pracovní pomůcky při
práci na zahradě
- zná běžné druhy ovoce
- seznámit se se způsobem chovu
drobných zvířat a zásad bezpečného
kontaktu s nimi
- dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti práce na zahradě
- zvládá některé jednoduché pracovní
postupy při základních činnostech
v domácnosti
- používá vhodné prostředky při práci
v domácnosti
- používá základní kuchyňský inventář a
snaží se bezpečně obsluhovat spotřebiče
podle svých schopností
- dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při
zacházení s elektrospotřebiči
- dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při
zacházení s čistícími prostředky

Pěstitelské práce
podmínky pro pěstování zeleniny, zpracování půdy, výživa rostlin
(úprava záhonu - rytí, hrabání, zalévání)
pěstování vybraných druhů zeleniny (setí, zalévání, okopávání, pletí
apod.)
pokojové květiny (ošetřování, zalévání, přesazování)
okrasné rostliny (pěstování, využití, aranžování, jednoduchá vazba )

M - třídění předmětů do krabic, geometrické
tvary, prostorová představivost
VV - poznávání barev, třídění podle barev

léčivé rostliny a koření - druhy a využití (rozdíl léčivé a jedovaté,
nebezpečí, koření - využití při vaření)
používání a správné zacházení se zahradním nářadím (rýč, hrábě,
motyka, smeták, kolečko)
druhy ovoce a zeleniny

PŘ - příroda, roční období, druhy zeleniny,
ovoce, květin

domácí zvířata (druhy, chov, kontakt s nimi)
Práce v domácnosti
opakování učiva z nižšího ročníku
údržba a úklid v domácnosti, úklidové prostředky, postupy a
bezpečnost při styku s čistícími prostředky (utírání prachu, zametání VV - námětová kresba, malba
podlahy i mytí)
údržba oděvu a textilií, prací a čistící prostředky a zacházení s nimi
(žehlení rovných kusů prádla)
elektrické spotřebiče, funkce a užití, ovládání, ochrana a údržba,
bezpečnost provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem
(žehlička, pračka,šlehač, vysavač)
kuchyně, základní vybavení, dodržování pořádku a čistoty (mytí
nádobí, podlahy) bezpečnost a hygiena provozu
potraviny, skupiny potravin, způsoby konzervace
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PŘ - druhy ovoce a zeleniny
PŘ - domácí zvířata

- připraví některé pokrmy podle daných
postupů v souladu se zásadami zdravé
výživy

příprava pokrmů, úprava pokrmů za studena (pomazánky), základní
způsoby tepelné úpravy (vaření čaje, příloh, polévky), základní
postupy při přípravě pokrmů a nápojů, zásady zdravé výživy

- dodržuje základní principy stolování a
obsluhy u stolu

úprava stolu a stolování, jednoduché prostírání, chování u stolu,
ozdobné prvky a květiny na stole, prostírání při slavnostech
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ČJ - pojmenování druhů potravin, kuchyňského
nádobí, popis postupu činnosti (vaření, úklid)
Výchova ke zdraví - zdravý životní styl

